CATALOGO DE CURSOS

Cursos qualificados por área:
Formas de Pagamento: Boleto, Cartões de Credito (12x sem juros), Cheques Pré
datados.
Formas de estudos: Presencial, semi presencial ou online pela plataforma:
www.eaprendaelearning.com/ead

Treinamentos Oficiais Microsoft
Certificações Microsoft: Construa e mantenha atualizada sua carreira
Microsoft com o Portal Educação e prepare-se para os exames de
Certificação Microsoft.

Curso Online de 10142A - Instalação e
Manutenção do Microsoft SQL Server 2008

O curso online de Instalação e Manutenção do Microsoft SQL Server 2008, possibilita ao
participante a preparação para a carreira de banco de dados. O treinamento é realizado com
material oficial Microsoft e com riqueza de vídeos e demos para uma boa aprendizagem.

Preço: R$120,00
Conteúdo Programático do curso online 10142A - Instalação e Manutenção do
Microsoft SQL Server 2008

•

Módulo 1: Instalação e configuração do SQL Server;

•

Os alunos aprenderão a planejar uma instalação do SQL Server. Em seguida, os alunos verão
como instalar, configurar e gerenciar o SQL Server;

•

Lições;

•

Preparação para instalar o SQL Server;

•

Instalação do SQL Server;

•

Configuração de uma instalação do SQL Server;

•

Laboratório: Instalação e configuração do SQL Server;

•

(Nível 200) Instalação do SQL Server;

•

(Nível 200) Configuração do Server SQL;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Explicar como preparar o hardware
e outros recursos necessários para instalar o SQL Server;

•

Instalar o SQL Server;

•

Gerenciar e configurar o SQL Server;

•

Módulo 2: Gerenciamento de bancos de dados e arquivos;

•

Os alunos aprenderão a planejar e criar um banco de dados, além de usar opções de banco de
dados para controlar o comportamento de um banco de dados;

•

Lições;

•

Planejamento de bancos de dados;

•

Criação de bancos de dados;

•

Uso do Gerenciamento Baseado em Diretiva;

•

Laboratório: : Gerenciamento de bancos de dados e arquivos;

•

(Nível 200) Criação de um banco de dados;

•

(Nível 200) Monitoração e gerenciamento do uso de grupos de arquivos;

•

(Nível 200) Criação de uma diretiva;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Planejar uma implementação de
banco de dados que atenda às necessidades de uma organização;

•

Criar um banco de dados do SQL Server;

•

Gerenciar um banco de dados do SQL Server;

•

Módulo 3: Recuperação de desastres;

•

Os alunos serão apresentados às técnicas de recuperação de desastres do SQL Server. Os alunos
aprenderão a executar diferentes tipos de operações de backup e restauração, inclusive restaurações e
backups online, além de restaurações de bancos de dados do sistema;

•

Lições;

•

Planejamento de uma estratégia de backup;

•

Backup de bancos de dados de usuários;

•

Restauração de bancos de dados de usuários;

•

Execução de operações de restauração online;

•

Recuperação de dados de instantâneos do banco de dados;

•

Bancos de dados do sistema e recuperação de desastres;

•

Laboratório: Recuperação de desastres;

•

(Nível 200) Criação de uma estratégia de backup;

•

(Nível 200) Implementação de uma estratégia de backup;

•

(Nível 200) Restauração e recuperação de um banco de dados;

•

(Nível 300) Execução de operações de backup e restauração por etapas;

•

(Nível 200) Restauração do banco de dados mestre;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Planejar uma estratégia de backup
para um banco de dados.

•

Fazer o backup de bancos de dados de usuário;

•

Restaurar bancos de dados de usuários a partir de backups;

•

Restaurar dados em um banco de dados de usuário enquanto ele estiver online;

•

Recuperar dados para um banco de dados de usuário a partir de um instantâneo do banco de

•

Restaurar e recuperar bancos de dados do sistema;

•

Módulo 4: Gerenciamento de segurança;

dados;

•

Os alunos aprenderão a proteger o SQL Server. Eles conhecerão o modelo de segurança do SQL
Server e verão como usar os recursos de segurança do produto para controlar o acesso a bancos de dados
e a seu conteúdo;

•

Lições;

•

Visão geral da segurança do SQL Server;

•

Proteção do escopo do servidor;

•

Proteção do escopo do banco de dados;

•

Proteção do escopo do servidor;

•

Auditoria da segurança;

•

Laboratório: Gerenciamento de segurança;

•

(Nível 200) Criação de logons e atribuição de permissões no escopo do servidor;

•

(Nível 200) Criação e gerenciamento de usuários;

•

(Nível 300) Uso de um certificado para proteger dados;

•

(Nível 200) Implementação do SQL Server Audit;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Descrever como o SQL Server
gerencia a segurança.

•

Proteger o SQL Server no nível do servidor;

•

Proteger bancos de dados do SQL Server;

•

Usar chaves e certificados para proteger objetos do SQL Server;

•

Fazer auditoria da segurança do SQL Server;

•

Módulo 5: Transferência de dados;

•

Os alunos verão como transferir dados para/do SQL Server usando a interface do usuário e
ferramentas de linha de comando, bem como aprenderão a transferir e transformar dados com o SQL
Server Integration Services;

•

Lições;

•

Visão geral da transferência de dados;

•

Introdução ao SQL Server Integration Services;

•

Laboratório: Transferência de dados;

•

(Nível 200) Uso do Assistente de Importação e Exportação;

•

(Nível 200) Execução de um carregamento em massa;

•

(Nível 200) Criação de uma solução SSIS;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Usar a interface do usuário e
ferramentas de linha de comando para importar e exportar dados;

•

Descrever os recursos do SQL Server Integration Services;

•

Módulo 6: Automatização de tarefas administrativas;

•

Os alunos aprenderão a automatizar tarefas administrativas de rotina usando trabalhos,
operadores e alertas;

•

Lições;

•

Automatização de tarefas administrativas no SQL Server;

•

Uso do SQL Server Agent;

•

Criação de planos de manutenção;

•

Implementação de alertas;

•

Gerenciamento de vários servidores;

•

Gerenciamento da segurança do SQL Server Agent;

•

Laboratório: Automatização de tarefas administrativas;

•

(Nível 200) Configuração do Server SQL Agent;

•

(Nível 200) Criação de operadores e trabalhos;

•

(Nível 200) Criação de alertas;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Definir as tarefas administrativas do
SQL Server e agendá-las para execução automática;

•

Configurar o SQL Server Agent para oferecer suporte ao agendamento automático de tarefas;

•

Criar scripts de tarefas usando trabalhos do SQL Server e definir operadores para gerenciar esses
trabalhos;

•

Definir alertas para avisar os operadores sobre eventos gerados pelo SQL Server;

•

Definir e gerenciar tarefas administrativas que abrangem vários servidores;

•

Configurar a segurança do SQL Server Agent;

•

Módulo 7: Implementação da replicação;

•

Os alunos serão apresentados às técnicas para configurar a replicação do SQL Server;

•

Lições;

•

Visão geral da replicação;

•

Gerenciamento de publicações e assinaturas;

•

Configuração da replicação em alguns cenários comuns;

•

Laboratório: : Implementação da replicação;

•

(Nível 300) Implementação da replicação de instantâneos;

•

(Nível 300) Implementação da replicação transacional ponto a ponto;

•

(Nível 300) Implementação da replicação de mesclagem HTTP;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Descrever a replicação e seus
componentes;

•

Configurar e implementar a replicação;

•

Usar a replicação para atender aos requisitos de alguns cenários comuns;

•

Módulo 8: Manutenção da alta disponibilidade;

•

Os alunos serão apresentados a conceitos e métodos para manter a alta disponibilidade com o
SQL Server;

•

Lições;

•

Introdução à alta disponibilidade;

•

Implementação do envio de logs;

•

Implementação do espelhamento de banco de dados;

•

Implementação do clustering de servidores;

•

Uso de soluções distribuídas de alta disponibilidade;

•

Laboratório: Manutenção da alta disponibilidade;

•

(Nível 300) Configuração do envio de logs;

•

(Nível 300) Configuração do espelhamento de banco de dados;

•

(Nível 300) Implementação do clustering do SQL Server;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Descrever os fatores que afetam a
disponibilidade do banco de dados;

•

Descrever como implementar o envio de logs para dar suporte à recuperação rápida de um banco
de dados do SQL Server em espera;

•

Descrever como usar o espelhamento do SQL Server para implementar uma solução de software
para failover rápido;

•

Explicar como implementar o clustering para oferecer suporte ao failover rápido de computadores
que executam instâncias do SQL Server;

•

Descrever como implementar soluções distribuídas de alta disponibilidade;

•

Módulo 9: Monitoramento do SQL Server;

•

Os alunos verão como monitorar o desempenho e a atividade do SQL Server;

•

Lições;

•

Exibição da atividade atual;

•

Uso do SQL Server Profiler;

•

Monitoramento com gatilhos DDL;

•

Uso das notificações de eventos;

•

Laboratório: Monitoramento do SQL Server;

•

(Nível 200) Monitoramento da atividade do SQL Server;

•

(Nível 300) Rastreamento da atividade do SQL Server;

•

(Nível 200) Uso de gatilhos DDL;

•

(Nível 200) Uso das notificações de eventos;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Examinar a atividade atual em uma
instância do SQL Server;

•

Usar o SQL Server Profiler para rastrear a atividade do servidor e do banco de dados;

•

Usar gatilhos DDL para monitorar alterações na estrutura de objetos de banco de dados;

•

Usar notificações de eventos para capturar e monitorar eventos significativos de uma instância do
SQL Server;

•

Módulo 10: Solução de problemas e ajuste de desempenho;

•

Os alunos aprenderão a solucionar diversos problemas comuns do SQL Server, Os alunos também
aprenderão a ajustar o SQL; Server para obter melhor desempenho com o uso de diversas ferramentas;

•

Lições;

•

Solução de problemas do SQL Server;

•

Ajuste de desempenho no SQL Server;

•

Uso do Administrador de Recursos;

•

Uso do Coletor de Dados;

•

Laboratório: Solução de problemas e ajuste de desempenho;

•

(Nível 300) Solução de problemas de conectividade;

•

(Nível 300) Solução de problemas de simultaneidade;

•

(Nível 300) Uso do Orientador de Otimização do Mecanismo de Banco de Dados;

•

(Nível 300) Implementação do Administrador de Recursos;

•

(Nível 300) Implementação do Coletor de Dados;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Solucionar problemas comuns do
SQL Server, como conectividade e simultaneidade, além de problemas de espaço em disco e de trabalhos;

•

Executar tarefas básicas de ajuste de desempenho no SQL Server usando o Orientador de
Otimização do Mecanismo de Banco de Dados, ajuste de índice e ajuste de consulta;

•

Usar o Administrador de Recursos para gerenciar recursos e cargas de trabalho do SQL Server;

•

Usar o Coletor de Dados para obter dados de desempenho sobre o computador e as instâncias do
SQL Server executadas nele.

Curso Online de 10168A - Conceitos Básicos
da Infraestrutura de Rede e Aplicativos do Windows Server 2008
Curso online de Conceitos Básicos da Infraestrutura de Rede e Aplicativos do Windows Server
2008 apresenta aos participantes conceitos e configurações de infraestrutura de rede e
aplicativos do Windows Serven 2008, com material oficial Microsoft e riqueza em vídeos e
demos para melhor aprendizagem.

Preço: R$120,00

Conteúdo Programático do curso online 10168A - Conceitos Básicos
da Infraestrutura de Rede e Aplicativos do Windows Server 2008

•

Módulo 1: Conceitos básicos da infraestrutura de rede;

•

Este módulo descreve os conceitos básicos de um ambiente de rede corporativo que é formado
por Serviços de Infraestrutura do Windows, Serviços de Plataforma de Aplicativos do Windows e Active
Directory;

•

Lições;

•

Padrões de comunicação em rede;

•

Infraestrutura de rede física;

•

Organização da rede lógica;

•

Visão geral do Active Directory;

•

Funções de servidor;

•

Laboratório: Identificação de componentes de rede;

•

Criação de um diagrama de rede;

•

Expansão do diagrama de rede;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever a finalidade dos padrões
de comunicação em rede e do modelo OSI;

•

Descrever os componentes da infraestrutura de rede física;

•

Descrever a organização lógica de redes;

•

Descrever as características de componentes do Active Directory;

•

Descrever funções de servidor e como elas são classificadas;

•

Módulo 2: Profissionais de TI na empresa;

•

Este módulo descreve as funções de profissionais de TI (e suas respectivas responsabilidades)
que podem existir em um ambiente corporativo típico;

•

Lições;

•

Funções dos profissionais de TI;

•

Gerenciamento e processos de TI;

•

Desenvolvimento profissional para profissionais de TI;

•

Laboratório: Desenvolvimento de um plano de treinamento;

•

Análise de informações sobre recursos do Microsoft Learning;

•

Criação de um plano de treinamento;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever as funções dos
profissionais de TI;

•

Descrever o gerenciamento e os processos de TI;

•

Descrever as opções de desenvolvimento profissional dos profissionais de TI;

•

Módulo 3: Configuração básica de TCP/IPv4;

•

Este módulo descreve a configuração, os protocolos e as ferramentas usadas para validar
configurações de TCP/IPv4;

•

Lições;

•

Visão geral do conjunto de protocolos TCP/IP;

•

Visão geral do endereçamento TCP/IP;

•

Resolução de nomes;

•

Endereçamento IP dinâmico;

•

Ferramentas de TCP/IPv4;

•

Laboratório: Configuração dos parâmetros básicos de TCP/IPv4 e validação da conectividade
TCP/IPv4;

•

Configuração de um endereço IP dinâmico;

•

Configurando um endereço IP estático;

•

Teste da configuração DNS;

•

Conexão com um aplicativo Web;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever o conjunto de protocolos
TCP/IP e os protocolos que fazem parte dele;

•

Descrever os componentes do endereçamento IPv4;

•

Descrever a resolução de nomes NetBIOS e DNS;

•

Descrever como endereços IPv4 podem ser atribuídos dinamicamente;

•

Descrever as ferramentas que podem ser usadas para gerenciar e monitorar o IPv4;

•

Módulo 4: Conceitos básicos de tecnologias de comunicação;

•

Este módulo descreve o conteúdo HTTP estático e dinâmico, como diferenciar os dois e os
diversos mecanismos usados por TCP/IPv4 para enviar e receber tráfego de dados;

•

Lições;

•

Tipos de conteúdo de rede;

•

Métodos de entrega de pacotes;

•

Módulo 5: Criação de espaços de endereço IPv4;

•

Este módulo explica como definir e criar um intervalo de endereços IPv4 e criar uma sub-rede
para uma rede;

•

Lições;

•

Visão geral da comunicação IP;

•

Visão geral da criação de sub-rede;

•

Criação de sub-rede para redes complexas;

•

Laboratório: Criação de espaços de endereço IPv4;

•

Definição da máscara de sub-rede de uma WAN;

•

Definição dos hosts de uma rede;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever o processo de
comunicação IPv4 entre computadores;

•

Descrever o conceito de divisão em sub-redes;

•

Criar redes IPv4 executando a divisão em sub-redes;

•

Módulo 6: Conceitos básicos do IPv6;

•

Este módulo apresenta o IPv6, descreve as diferenças entre o IPv4 e o IPv6 e explica como
configurar endereços IPv6;

•

Lições;

•

Introdução ao IPv6;

•

Endereços IPv6 unicast;

•

Configuração do IPv6;

•

Laboratório: configuração do IPv6;

•

Definição de redes IPv6 para uso interno;

•

Configuração de um endereço IPv6 estático em um servidor;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever as características do

•

Descrever as características de endereços IPv6 unicast;

•

Descrever como configurar o IPv6 automática e estaticamente;

•

Módulo 7: Conceitos básicos de administração do Windows Server 2008;

IPv6;

•

Este módulo explica como usar as ferramentas administrativas disponíveis no Windows Server
2008 para monitorar o desempenho e o status do sistema e gerenciar um servidor a partir de um
computador remoto, e não do console de servidor;

•

Lições;

•

Uso das Ferramentas Administrativas do Windows Server 2008;

•

Monitorando o desempenho;

•

Monitoramento de eventos;

•

Uso da área de trabalho remota para administração;

•

Configuração da segurança para administração do servidor;

•

Laboratório: Administrando o Windows Server 2008;

•

Ingresso de um servidor no domínio;

•

Configuração da Área de Trabalho Remota para Administração;

•

Centralização do log de eventos;

•

Resolução de um problema de desempenho usando o Monitor de Confiabilidade e Desempenho;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever Ferramentas
Administrativas comuns do Windows Server 2008;

•

Descrever como monitorar o desempenho;

•

Descrever como monitorar eventos;

•

Descrever como usar a Área de Trabalho Remota para administração;

•

Descrever como configurar a segurança para administração do servidor;

•

Módulo 8: Conceitos básicos de segurança;

•

Este módulo apresenta conceitos básicos de segurança padrão do setor relacionados a funções
de servidor;

•

Lições;

•

Proteção em camadas;

•

Proteção do acesso a conteúdo da Web;

•

Proteção do acesso a arquivos;

•

Criptografia de dados;

•

Laboratório: Configuração da segurança de dados;

•

Criação de um compartilhamento simples;

•

Criação de um compartilhamento avançado;

•

Configuração de conteúdo da Web para acesso anônimo;

•

Proteção do conteúdo da Web;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever como a proteção em
camadas é usada para proteger computadores;

•

Descrever como proteger o acesso a conteúdo da Web;

•

Descrever como proteger o acesso a arquivos;

•

Descrever a criptografia de dados e como ela é usada para proteger dados em disco;

•

Módulo 9: Conceitos básicos da proteção da comunicação de rede;

•

Este módulo descreve como proteger o tráfego de rede usando certificados;

•

Lições;

•

Infraestrutura de Chave Pública;

•

Usando certificados;

•

Laboratório: Proteção de um site usando SSL;

•

Verificação da autoridade de certificação raiz confiável;

•

Proteção de um site usando SSL;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever componentes e
certificados da infraestrutura de chave pública;

•

Descrever métodos para proteger a comunicação de rede usando certificados;

•

Módulo 10: Conceitos básicos de cache e do Firewall do Windows;

•

Este módulo descreve os serviços de proxy e cache; como configurar o Firewall do Windows
criando exceções e modificando regras de firewall; como configurar a auditoria e o monitoramento; e
como solucionar problemas do Firewall do Windows;

•

Lições;

•

Visão geral da segurança de perímetro;

•

Visão geral do Firewall do Windows;

•

Criação de regras do Firewall do Windows;

•

Monitoramento e solução de problemas do Firewall do Windows;

•

Laboratório: : Uso do Firewall do Windows;

•

Limite de acesso a aplicativos Web;

•

Distribuição de regras do Firewall do Windows usando a Diretiva de Grupo;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever as características do
firewall e do servidor proxy;

•

Descrever o Firewall do Windows e como executar a administração básica;

•

Descrever como criar regras do Firewall do Windows;

•

Descrever como monitorar e solucionar problemas do Firewall do Windows;

•

Módulo 11: Conceitos básicos de acesso remoto;

•

Este módulo explica como configurar diretivas de rede e um proxy RADIUS e como solucionar
problemas de NPS como um proxy RADIUS;

•

Lições;

•

Visão geral do acesso remoto;

•

Visão geral do RADIUS;

•

Servidor de Diretivas de Rede;

•

Solução de problemas de acesso remoto;

•

Laboratório: : Implementação do acesso remoto;

•

Implementação de um servidor VPN;

•

Implementação de um servidor RADIUS;

•

Implementação de um proxy RADIUS;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever as características de
métodos de acesso remoto;

•

Descrever como o RADIUS é usado;

•

Descrever como implementar diretivas de rede em um Servidor de Diretivas de Rede;

•

Descrever como solucionar problemas de acesso remoto;

•

Módulo 12: Conceitos básicos de roteamento;

•

Este módulo descreve conceitos e protocolos de roteamento e explica como usar a qualidade de
serviço em um ambiente de rede;

•

Lições;

•

Visão geral de roteamento;

•

Configuração do roteamento e acesso remoto como um roteador;

•

Qualidade de serviço;

•

Laboratório: : Configuração do roteamento;

•

Configuração de um roteador de LAN;

•

Implementação do RIPv2;

•

Configuração de um roteador de discagem por demanda;

•

Configuração da QoS;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever protocolos e tabelas de
roteamento;

•

Descrever como configurar o RRAS como um roteador de LAN;

•

Descrever a QoS (Qualidade de Serviço) e como implementá-la;

•

Módulo 13: Conceitos básicos do balanceamento de carga de rede;

•

Este módulo explica como configurar e testar o balanceamento de carga de rede;

•

Lições;

•

Visão geral da disponibilidade e da escalabilidade do servidor;

•

Balanceamento de Carga de Rede;

•

Configuração do NLB do Windows;

•

Laboratório: : Implementação do balanceamento de carga de rede;

•

Preparação de servidores Web para NLB;

•

Criação de um cluster NLB para failover;

•

Configuração de um cluster NLB para balanceamento de carga;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever as opções de
disponibilidade e escalabilidade do servidor;

•

Descrever o Balanceamento de Carga de Rede do Windows;

•

Descrever como configurar o Balanceamento de Carga de Rede do Windows;

•

Módulo 14: Configuração de recursos de impressão e de pools de impressão;

•

Este módulo explica como configurar recursos de impressão de rede e pools de impressão;

•

Lições;

•

Printing Overview (em inglês);

•

Configuração de impressoras de rede;

•

Uso do gerenciamento de impressão;

•

Gerenciamento de impressoras;

•

Solução de problemas de impressão pela rede;

•

Laboratório: : Implementando a impressão;

•

Criação de um documento XPS;

•

Adição de uma impressora usando o Painel de Controle;

•

Uso do gerenciamento de impressão;

•

Implantação de impressoras usando a Diretiva de Grupo;

•

Migração de uma impressora para um novo servidor;

•

Depois de concluir esse módulo, os alunos serão capazes de: Descrever o processo de impressão;

•

Descrever como configurar impressoras de rede;

•

Descrever como gerenciar servidores usando o Gerenciamento de Impressão;

•

Descrever como gerenciar impressoras usando o Gerenciamento de Impressão;

•

Descrever como solucionar problemas de impressão na rede;

•

Módulo 15: Visão geral da virtualização de servidor;

•

Este módulo descreve as funções básicas da WSV (Virtualização do Windows Server);

•

Lições;

•

Visão geral da virtualização de servidor;

•

Visão geral da virtualização do Windows Server;

•

Criação de um ambiente virtual;

Curso Online de 10169A - Implementação do
Microsoft SQL Server 2008
O curso online de Implementação do Microsoft SQL Server 2008 , fornecer aos alunos o
conhecimento e a técnica necessários para manter um banco de dados do Microsoft SQL Server
2008 com material oficial Microsoft, vídeos e demos para melhor aprendizagem.

Preço: R$120,00

Conteúdo Programático do curso online 10169A - Implementação do Microsoft SQL
Server 2008

•

Módulo 1: Criação de bancos de dados e arquivos de banco de dados;

•

Os alunos aprenderão uma das tarefas mais importantes que um desenvolvedor de banco de
dados deve executar: a criação de um banco de dados e seus componentes principais, como a criação de
bancos de dados, a definição de opções de banco de dados e a criação de grupos de arquivos, esquemas
e instantâneos de banco de dados;

•

Lições;

•

Criação de bancos de dados;

•

Criação de grupos de arquivos;

•

Criação de esquemas;

•

Criação de instantâneos do banco de dados;

•

Laboratório: Criação de bancos de dados e arquivos de banco de dados;

•

(Nível 200) Criação de um banco de dados;

•

(Nível 200) Criação de esquemas;

•

(Nível 300) Criação de um instantâneo de banco de dados;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Criar bancos de dados;

•

Criar grupos de arquivos;

•

Criar esquemas;

•

Criar instantâneos de banco de dados;

•

Módulo 2: Criação de tipos de dados e tabelas;

•

Os alunos aprenderão os tipos de dados fornecidos pelo sistema no SQL Server 2008. Eles
aprenderão a definir tipos de dados Transact-SQL personalizados, criar tabelas e usar tabelas particionadas
para organizar dados em várias partições;

•

Lições;

•

Criação de tipos de dados;

•

Criação de tabelas;

•

Criação de tabelas particionadas;

•

Laboratório: Criação de tipos de dados e tabelas;

•

(Nível 200): Criação de tipos de dados;

•

(Nível 200): Uso de novos tipos de dados de data e hora;

•

(Nível 200): Criação de tabelas;

•

(Nível 300) Criação de tabelas particionadas;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Criar novos tipos de dados;

•

Criar novas tabelas;

•

Criar tabelas particionadas;

•

Módulo 3: Criação e ajuste de índices;

•

Os alunos aprenderão a planejar, criar e otimizar índices para obter as vantagens de um
desempenho ideal;

•

Lições;

•

Planejamento de índices;

•

Criação de índices;

•

Otimização de índices;

•

Laboratório: Criação e ajuste de índices;

•

(Nível 200) Criação de índices;

•

(Nível 300) Ajuste de índices;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Planejar índices;

•

Criar índices;

•

Otimizar índices;

•

Módulo 4: Implementação da integridade dos dados usando restrições e gatilhos;

•

Os alunos aprenderão a implementação de integridade dos dados no SQL Server 2008 usando
restrições. Os alunos também implementarão a integridade dos dados usando gatilhos;

•

Lições;

•

Visão geral de integridade dos dados;

•

Implementação de restrições;

•

Implementação de gatilhos;

•

Laboratório: Implementação da integridade dos dados usando restrições e gatilhos;

•

(Nível 200) Criação de restrições;

•

(Nível 200) Desabilitação de restrições;

•

(Nível 300) Criação de gatilhos;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Descrever as opções de aplicação
da integridade dos dados no SQL Server 2008;

•

Implementar a integridade dos dados em bancos de dados do SQL Server 2008 usando
restrições;

•

Implementar a integridade dos dados nos bancos de dados do SQL Server 2008 usando gatilhos;

•

Módulo 5: Uso de XML;

•

Os alunos aprenderão a trabalhar com XML, incluindo o uso da cláusula FOR XML, a função
OPENXML, expressões XQuery e o tipo de dados nativo xml. Os alunos aprenderão as considerações a
serem feitas ao criar índices XML e a sintaxe usada para criar esse tipo de índice. Eles ainda aprenderão o
que são esquemas XML e coleções de esquemas XML, e como usá-los para implementar dados XML
tipados;

•

Lições;

•

Uso do tipo de dados XML;

•

Recuperação de XML usando FOR XML;

•

Fragmentação de XML com OPENXML;

•

Introdução ao XQuery;

•

Criação de índices XML;

•

Implementação de esquemas XML;

•

Laboratório: Uso de XML;

•

(Nível 200) Mapeamento de dados relacionais e XML;

•

(Nível 200) Armazenamento de XML de forma nativa no banco de dados;

•

(Nível 300) Uso de XQuery com métodos XML;

•

(Nível 200) Criação de índices XML;

•

(Nível 300) Implementação de esquemas XML;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Usar o tipo de dados xml;

•

Recuperar XML usando a cláusula FOR XML;

•

Dividir XML usando a função OPENXML;

•

Usar expressões XQuery;

•

Criar índices XML;

•

Implementar a integridade dos dados em bancos de dados do SQL Server 2008 usando
esquemas XML;

•

Módulo 6: Implementação de exibições;

•

Os alunos serão apresentados aos diferentes tipos de exibição disponíveis no Microsoft SQL
Server 2008 que fornecem uma maneira conveniente de acessar dados por meio de uma consulta prédefinida;

•

Lições;

•

Introdução a exibições;

•

Criação e gerenciamento de exibições;

•

Otimização de desempenho usando exibições;

•

Laboratório: Implementação de exibições;

•

(Nível 200) Criação de exibições;

•

(Nível 200) Criação de exibições indexadas;

•

(Nível 200) Criação de exibições particionadas;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Descrever a finalidade das
exibições;

•

Criar e gerenciar exibições;

•

Explicar como otimizar o desempenho da consulta usando exibições;

•

Módulo 7: Implementação de procedimentos armazenados;

•

Os alunos aprenderão o design e a implementação de procedimentos armazenados para aplicar
regras de negócios ou consistência de dados ou para modificar e manter procedimentos armazenados
existentes criados por outros desenvolvedores;

•

Lições;

•

Implementação de procedimentos armazenados;

•

Criação de procedimentos armazenados com parâmetros;

•

Trabalho com planos de execução;

•

Tratamento de erros;

•

Laboratório: Implementação de procedimentos armazenados;

•

(Nível 300) Criação de procedimentos armazenados;

•

(Nível 300) Como trabalhar com planos de execução;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Implementar procedimentos
armazenados;

•

Criar procedimentos armazenados com parâmetros;

•

Trabalhar com planos de execução;

•

Tratar erros em procedimentos armazenados;

•

Módulo 8: Implementação de funções;

•

Os alunos aprenderão a criação e a implementação de funções definidas pelo usuário para aplicar
regras de negócio ou consistência de dados, ou para modificar e manter funções existentes criadas por
outros desenvolvedores;

•

Lições;

•

Criação e uso de funções;

•

Como trabalhar com funções;

•

Controle do contexto de execução;

•

Laboratório: implementação de funções;

•

(Nível 300) Criação de funções;

•

(Nível 300) Controle do contexto de execução;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Criar e usar funções;

•

Trabalhar com funções;

•

Controlar contexto de execução;

•

Módulo 9: Implementação de código gerenciado no banco de dados;

•

Os alunos aprenderão a usar código gerenciado para implementar objetos de banco de dados,
como procedimentos armazenados, tipos de dados definidos pelo usuário, funções definidas pelo usuário e
gatilhos;

•

Lições;

•

Introdução ao Common Language Runtime do SQL Server;

•

Importação e configuração de assemblies;

•

Criação de objetos de banco de dados gerenciados;

•

Laboratório: Implementação de código gerenciado no banco de dados;

•

(Nível 300) Importação de um assembly;

•

(Nível 300) Criação de objetos de banco de dados gerenciados;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Identificar cenários apropriados
para código gerenciado no banco de dados;

•

Importar e configurar assemblies;

•

Criar objetos de banco de dados gerenciados;

•

Módulo 10: Gerenciamento de transações e bloqueios;

•

Os alunos aprenderão a usar transações e mecanismos de bloqueio do SQL Server para atender
aos requisitos de desempenho e integridade dos dados de seus aplicativos;

•

Lições;

•

Visão geral de transações e bloqueios;

•

Gerenciamento de transações;

•

Noções básicas sobre a arquitetura de bloqueio do SQL Server;

•

Gerenciamento de bloqueios;

•

Laboratório: Gerenciamento de transações e bloqueios;

•

(Nível 300) Uso de transações;

•

(Nível 300) Gerenciamento de bloqueios;

•

(Nível 300) Uso de bloqueio de partição;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Descrever como transações do SQL
Server 2008 usam bloqueios;

•

Executar e cancelar uma transação;

•

Descrever problemas de simultaneidade e mecanismos de bloqueio do SQL Server 2008;

•

Gerenciar bloqueios;

•

Módulo 11: Uso do Service Broker;

•

Os alunos aprenderão a usar o Service Broker para criar aplicativos seguros, confiáveis e
escalonáveis;

•

Lições;

•

Visão geral do Service Broker;

•

Criação de objetos do Service Broker;

•

Envio e recebimento de mensagens;

•

Laboratório: Uso do Service Broker

•

(Nível 300) Criação de objetos do Service Broker;

•

(Nível 300) Implementação do serviço iniciador;

•

(Nível 300) Implementação do serviço de destino;

•

Depois de concluir este módulo, os alunos serão capazes de: Descrever a funcionalidade e a
arquitetura do Service Broker;

•

Criar objetos do Service Broker;

•

Enviar e receber mensagens do Service Broker.

Curso Online de 10222A - Configuração e
Solução de Problemas dos Serviços de Domínio Active Directory no
Windows Server 2008
O curso online de Configuração e Solução de Problemas dos Serviços de Domínio Active
Directory no Windows Server 2008, o treinamento oficial proporciona a ensinar aos Especialistas
na Tecnologia Active Directory a, implementar a Diretiva de Grupo, executar backup e
restauração, e monitorar e solucionar problemas relacionados ao Active Directory.

Preço: R$100,00

Conteúdo Programático do curso online 10222A - Configuração e
Solução de Problemas dos Serviços de Domínio Active Directory
no Windows Server 2008

•

Módulo 1: Introdução ao AD DS (Serviços de Domínio Active Directory)

•

explica como instalar e configurar os serviços de domínio Active Directory, e como instalar e
configurar um controlador de domínio somente leitura;

•

Lições;

•

Introdução ao Active Directory, identidade e acesso;

•

Componentes e conceitos do Active Directory;

•

Instalação dos Serviços de Domínio Active Directory;

•

Extensão de IDA com Serviços do Active Directory;

•

Laboratório: Instalação de um DC do AD DS para criar uma floresta de um único domínio;

•

Exercício 1: Executar tarefas de configuração pós-instalação;

•

Exercício 2: Instalar uma nova floresta do Windows Server 2008 com a interface do Windows;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Localizar a função estratégica de
um serviço de diretório em uma empresa no que diz respeito a identidade e acesso;

•

Explicar os processos de autenticação e autorização;

•

Identificar os principais componentes do AD DS;

•

Compreender os requisitos de instalação de um controlador de domínio para criar uma nova

•

Identificar as funções do AD DS, AD LDS, AD RMS, AD FS e AD CS e as relações entre eles;

•

Módulo 2: Administração segura e eficiente do Active Directory;

•

Este módulo explica como trabalhar com segurança e eficiência no Active Directory;

•

Lições;

floresta;

•

Trabalho com snap-ins do Active Directory;

•

Consoles personalizados e privilégios mínimos;

•

Localização de objetos no Active Directory;

•

Uso de comandos DS para administrar o Active Directory;

•

Laboratório: Criar e executar um console administrativo personalizado;

•

Exercício 1: Executar tarefas administrativas básicas usando o snap-in Usuários e Computadores
do Active Directory;

•

Exercício 2: Criar um console administrativo personalizado do Active Directory;

•

Exercício 3: Executar tarefas administrativas com privilégios mínimos, Executar como
Administrador e Controle de Conta de Usuário;

•

Exercício 4: (Avançado opcional) Personalização avançada do MMC e administração remota;

•

Laboratório: Localização de objetos no Active Directory;

•

Exercício 1: Localizar objetos no Active Directory;

•

Exercício 2: Usar consultas salvas;

•

Exercício 3: (Avançado opcional) Explorar consultas salvas;

•

Laboratório: Uso de comandos DS para administrar o Active Directory;

•

Exercício 1: Usar comandos DS para administrar o Active Directory;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Instalar, localizar e descrever os
snap-ins usados para administrar o AD DS;

•

Executar tarefas administrativas básicas com o snap-in Usuários e Computadores do Active
Directory;

•

Criar um console do MMC personalizado para administração;

•

Executar tarefas administrativas enquanto estiver conectado como usuário;

•

Controlar a exibição de objetos no snap-in Usuários e Computadores do Active Directory;

•

Localizar objetos no Active Directory;

•

Trabalhar com consultas salvas;

•

Identificar o DN (nome distinto), o RDN (nome distinto relativo) e o CN (nome comum) de um
objeto do Active Directory;

•

Usar os comandos DS para administrar o Active Directory da linha de comando;

•

Módulo 3: Gerenciamento de usuários;

•

Este módulo explica como gerenciar e oferecer suporte às contas de usuário no Active Directory;

•

Lições;

•

Criação e administração de contas de usuário;

•

Configuração de atributos do objeto de usuário;

•

Automatização da criação de contas de usuário;

•

Laboratório: : Criação e administração de contas de usuário;

•

Exercício 1: Criar contas de usuário;

•

Exercício 2: Administrar contas de usuário;

•

Exercício 3: (Avançado opcional) Explorar atributos de nome da conta de usuário;

•

Laboratório: Configuração de atributos do objeto de usuário;

•

Exercício 1: Examinar atributos do objeto de usuário;

•

Exercício 2: Gerenciar atributos do objeto de usuário;

•

Exercício 3: Criar usuários com base em um modelo;

•

Exercício 4: (Avançado opcional) Criar usuários com um arquivo em lotes;

•

Laboratório: Automatização da criação de contas de usuário;

•

Exercício 1: Exportar e importar usuários com CSVDE;

•

Exercício 2: Importar usuários com LDIFDE;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Criar e configurar as
propriedades de conta de um objeto de usuário;

•

Identificar a finalidade e os requisitos dos atributos de conta de usuário;

•

Executar tarefas administrativas comuns para dar suporte a contas de usuário, como redefinição
de senha e desbloqueio de conta;

•

Habilitar e desabilitar contas de usuário;

•

Excluir, migrar e renomear contas de usuário;

•

Exibir e modificar atributos ocultos de objetos de usuário;

•

Identificar a finalidade e os requisitos dos atributos de objeto de usuário;

•

Criar usuários com base em modelos de conta de usuário;

•

Modificar atributos de diversos usuários simultaneamente;

•

Exportar atributos de usuário com CSVDE;

•

Importar usuários com CSVDE;

•

Importar usuários com LDIFDE;

•

Módulo 4: Gerenciamento de grupos;

•

Este módulo explica como criar, modificar, excluir e oferecer suporte aos objetos de grupo no
Active Directory;

•

Lições;

•

Gerenciamento de uma empresa com grupos;

•

Administração de grupos;

•

Práticas recomendadas para gerenciamento de grupos;

•

Laboratório: Administração de grupos;

•

Exercício 1: Implementar o gerenciamento baseado em funções através de grupos;

•

Exercício 2: Gerenciar a associação de grupo no prompt de comando;

•

Exercício 3: (Avançado opcional) Explorar ferramentas de relatórios de membros de grupo;

•

Exercício 4: (Avançado opcional) Compreender as permissões "Conta Desconhecida";

•

Laboratório: Práticas recomendadas para gerenciamento de grupos;

•

Exercício 1: Implementar práticas recomendadas para gerenciamento de grupos;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Compreender a função dos
grupos no gerenciamento de uma empresa;

•

Criar grupos delegados, seguros e bem documentados;

•

Compreender os tipos, o escopo e o aninhamento de grupos;

•

Compreender a prática recomendada para o aninhamento de grupos a fim de obter o
gerenciamento baseado em funções;

•

Criar, excluir e gerenciar grupos com o DSCommands, o CSVDE e o LDIFDE;

•

Enumerar e copiar os membros do grupo;

•

Compreender os grupos (Builtin) padrão;

•

Compreender as identidades especiais;

•

Módulo 5: Suporte a contas de computador;

•

Este módulo explica como criar e configurar contas de computador;

•

Lições;

•

Criação de computadores e ingresso no domínio;

•

Administração de contas e objetos do computador;

•

Laboratório: Criação de computadores e ingresso no domínio;

•

Exercício 1: Ingressar um computador no domínio com a interface do Windows;

•

Exercício 2: Proteger ingressos de computador;

•

Exercício 3: Gerenciar a criação de contas de computador com práticas recomendadas;

•

Laboratório: Administração de contas e objetos do computador;

•

Exercício 1: Administrar objetos de computador durante seu ciclo de vida;

•

Exercício 2: Administrar e solucionar problemas de contas de computador;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Compreender a relação entre um
membro do domínio e o domínio, em termos de identidade e acesso;

•

Identificar os requisitos para ingressar em um computador no domínio;

•

Implementar processos de prática recomendada para ingressos em computador;

•

Proteger o AD DS para impedir a criação de contas de computador não gerenciadas;

•

Gerenciar objetos de computador e seus atributos usando a interface do Windows e ferramentas
de linha de comando;

•

Administrar contas de computador durante seu ciclo de vida;

•

Módulo 6: Implementar uma infraestrutura de Diretiva de Grupo;

•

Este módulo explica o que é Diretiva de Grupo, como ela funciona e qual é a melhor forma de
implementar a Diretiva de Grupo na sua organização;

•

Lições;

•

Compreender a Diretiva de Grupo;

•

Implementar uma Diretiva de Grupo;

•

Explorar recursos e configurações de Diretiva de Grupo;

•

Gerenciar o escopo de Diretiva de Grupo;

•

Processamento de Diretiva de Grupo;

•

Solução de problemas de aplicação de diretiva;

•

Laboratório: : Implementar a Diretiva de Grupo;

•

Criar, vincular e editar GPOs;

•

Laboratório: Explorar recursos e configurações de Diretiva de Grupo;

•

Exercício 1: Usar a filtragem e os comentários;

•

Exercício 2: Gerenciar Modelos Administrativos;

•

Laboratório: Gerenciamento do escopo de Diretiva de Grupo;

•

Exercício 1: Configurar o escopo do GPO com links;

•

Exercício 2: Configurar o escopo do GPO com filtragem;

•

Exercício 3: Configurar o processamento de loopback;

•

Laboratório: Solução de problemas de aplicação de diretiva;

•

Exercício 1: Realizar análise RSoP;

•

Exercício 2: Usar o Assistente de Resultados de Diretiva de Grupo;

•

Exercício 3: Exibir eventos de diretiva;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Identificar os fatores comerciais
para o gerenciamento de configuração;

•

Compreender os componentes e as tecnologias que compõem a estrutura da Diretiva de Grupo;

•

Gerenciar objetos de Diretiva de Grupo;

•

Configurar e compreender vários tipos de configuração de diretiva;

•

Criar escopo de GPOs usando links, grupos de segurança, filtros WMI, processamento de
loopback e direcionamento de preferências;

•

Explicar o armazenamento, a replicação e o controle de versão de GPOs;

•

Administrar uma infraestrutura de Diretiva de Grupo;

•

Avaliar a herança, a precedência e o RSoP (Conjunto de Diretivas Resultante) do GPO;

•

Localizar os logs de eventos contendo eventos relacionados à Diretiva de Grupo;

•

Módulo 7: Gerenciar a segurança e a configuração da empresa com as configurações de Diretiva
de Grupo;

•

Este módulo explica como gerenciar a segurança e a instalação de software, e como fazer a
auditoria de arquivos e pastas;

•

Lições;

•

Delegar o suporte de computadores;

•

Gerenciar as configurações de segurança;

•

Gerenciar o software com o GPSI;

•

Auditoria;

•

Laboratório: Delegar o suporte de computadores;

•

Exercício 1: Configurar a associação de Administradores usando diretivas de grupos restritos;

•

Laboratório: Gerenciamento das configurações de segurança;

•

Exercício 1: Gerenciar configurações de segurança local;

•

Exercício 2: Criar um modelo de segurança;

•

Exercício 3: Usar Configuração e Análise de Segurança;

•

Exercício 4: Usar o Assistente de Configuração de Segurança;

•

Laboratório: Gerenciamento do software com o GPSI;

•

Exercício 1: Implantar software com o GPSI;

•

Exercício 2: Atualizar aplicativos com o GPSI;

•

Laboratório: Auditoria do acesso ao sistema de arquivos;

•

Exercício 1: Configurar permissões e configurações de auditoria;

•

Exercício 2: Configurar diretiva de auditoria;

•

Exercício 3: Examinar eventos de auditoria;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Delegar a administração dos
computadores;

•

Usar as diretivas de Grupos Restritos para modificar ou impor os membros dos grupos;

•

Usar as Preferências da Diretiva de Grupo para modificar os membros dos grupos;

•

Definir as configurações de segurança usando a diretiva de Segurança Local;

•

Criar e aplicar modelos de segurança para gerenciar informações de segurança;

•

Analisar a configuração de segurança com base nos modelos de segurança;

•

Criar, editar e aplicar diretivas de segurança usando o Assistente de Configuração de Segurança;

•

Implantar a configuração de segurança com a Diretiva de Grupo;

•

Implantar o software usando o GPSI;

•

Remover o software instalado originalmente com o GPSI;

•

Módulo 8: Administração segura;

•

Este módulo explica como administrar os serviços de domínio Active Directory com segurança;

•

Lições;

•

Delegar permissões administrativas;

•

Auditar alterações no Active Directory;

•

Laboratório: Delegar administração;

•

Exercício 1: Delegar permissão para criar e dar suporte a contas de usuário;

•

Exercício 2: Exibir permissões delegadas;

•

Exercício 3: Remover e redefinir permissões;

•

Laboratório: Auditar alterações no Active Directory;

•

Exercício 1: Auditar alterações feitas no Active Directory usando a diretiva de auditoria padrão;

•

Exercício 2: Auditar alterações feitas no Active Directory usando a auditoria Alterações no Serviço
de Diretório;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: escrever a finalidade comercial
da delegação;

•

Atribuir permissões a objetos do Active Directory usando as interfaces de usuário do editor de
segurança e o Assistente para delegação de controle;

•

Exibir e relatar permissões sobre objetos do Active Directory usando ferramentas de linha de
comando e interface do usuário;

•

Redefinir para o padrão as permissões sobre um objeto;

•

Descrever a relação entre delegação e criação de UOs;

•

Configurar a auditoria Alterações no serviço de diretório;

•

Especificar configurações de auditoria em objetos do Active Directory;

•

Identificar entradas do log de eventos criadas pela auditoria de Acesso ao diretório e pela
auditoria de Alterações no serviço de diretório;

•

Módulo 9: Aprimorar a segurança da autenticação em um domínio do AD DS (Serviços de
Domínio Active Directory);

•

Este módulo descreve os componentes de autenticação do domínio, incluindo as diretivas que
especificam requisitos de senha e a auditoria das atividades relacionadas a autenticação;

•

Lições;

•

Configuração de diretivas de senha e de bloqueio;

•

Fazer a auditoria de autenticação;

•

Configuração de controladores de domínio somente leitura;

•

Laboratório: Configuração de diretivas de senha e de bloqueio de conta;

•

Exercício 1: Configurar as diretivas de senha de domínio e de bloqueio;

•

Exercício 2: Configurar diretivas de senha refinadas;

•

LLaboratório: Fazer a auditoria de autenticação;

•

Exercício 1: Fazer a auditoria de autenticação;
E

•

Laboratório: Configuração de controladores de domínio somente leitura;

•

Exercício 1: Instalar o RODC;

•

Exercício 2: Configurar diretiva de replicação de senha;

•

Exercício 3: Gerenciar cache de credenciais;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Implementar a diretiva de senha
e bloqueio de conta do seu domínio;

•

Configurar e atribuir diretivas de senha refinada;

•

Configurar a auditoria de atividade relacionada à autenticação;

•

Fazer a distinção entre eventos de logon e eventos de logon de conta;

•

Identificar eventos relacionados à autenticação no log de segurança;

•

Identificar os requisitos comerciais para RODCs;

•

Instalar um RODC;

•

Configurar diretiva de replicação de senha;

•

Monitorar o cache de credenciais em um RODC;

•

Módulo 10: Configurar o DNS (Sistema de Nomes de Domínio);

•

Este módulo explica como implementar o DNS para dar suporte à resolução de nomes dentro do
domínio do AD DS e fora do seu domínio e da sua intranet;

•

Lições;

•

Revisão de conceitos, componentes e processos do DNS;

•

Instalação e configuração do servidor DNS em um domínio do AD DS;

•

AD DS, DNS e Windows;

•

Configuração e administração avançadas do DNS;

•

Laboratório: Instalação do serviço DNS;

•

Exercício 1: Adicionar a função de servidor DNS;

•

Exercício 2: Configurar zonas de pesquisa direta e registros de recurso;

•

Laboratório: : Configuração avançada do DNS;

•

Exercício 1: Habilitar a eliminação de zonas DNS;

•

Exercício 2: Criar zonas de pesquisa inversa;

•

Exercício 3: Explorar a localização de controlador de domínio;

•

Exercício 4: Configurar a resolução de nomes para domínios externos;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Compreender a função da
estrutura, a estrutura e a funcionalidade do DNS (Sistema de Nomes de Domínio);

•

Descrever os processos de resolução de nomes de servidor e de cliente;

•

Instalar o DNS;

•

Gerenciar registros DNS;

•

Definir configurações do servidor DNS;

•

Compreender a integração entre o AD DS e o DNS;

•

Escolher um domínio DNS para um domínio do Active Directory;

•

Criar uma delegação de zona para um novo domínio do Active Directory;

•

Configurar a replicação para zonas integradas ao Active Directory;

•

Descrever a finalidade dos registros SRV no processo de localização de controlador de domínio;

•

Entender servidores DNS somente leitura;

•

Compreender e configurar a resolução de nomes de rótulo único;

•

Definir configurações avançadas do servidor DNS;

•

Auditar, fazer a manutenção e solucionar problemas da função de servidor DNS;

•

Módulo 11: Administração dos controladores de domínio do AD DS (Serviços de Domínio Active
Directory)Você aprenderá a adicionar controladores de domínio do Windows Server 2008 a uma floresta
ou domínio, a preparar uma floresta ou domínio do Windows Server 2003 para o primeiro controlador de
domínio do Windows Server 2008, a gerenciar as funções executadas pelos controladores de domínio e a
migrar a replicação do SYSVOL do FRS (Serviço de Replicação de Arquivos), usado nas versões anteriores
do Windows, para o mecanismo DFS-R (Replicação do Sistema de Arquivos Distribuído), que fornece uma
replicação mais robusta e gerenciável;

•

Lições;

•

Opções de instalação do controlador de domínio;

•

Instalação de um controlador de domínio do Server Core;

•

Gerenciamento de mestres de operações;

•

Configuração da replicação DFS de SYSVOL;

•

Laboratório: Instalação de controladores de domínio;

•

Exercício 1: Criar um controlador de domínio adicional com o Assistente de Instalação dos
Serviços de Domínio Active Directory;

•

Exercício 2: Adicionar um controlador de domínio da linha de comando;

•

Exercício 3: Remover um controlador de domínio;

•

Exercício 4: Criar um controlador de domínio a partir da mídia de instalação;

•

Laboratório: Instalação de um controlador de domínio do Server Core;

•

Exercício 1: Realizar a configuração de pós-instalação no Server Core;

•

Exercício 2: Criar um controlador de domínio com Server Core;

•

Laboratório: Transferir funções de mestre de operações;

•

Exercício 1: Identificar mestres de operações;

•

Exercício 2: Transferir funções de mestre de operações;

•

Laboratório: Configuração da replicação DFS-R de SYSVOL;

•

Exercício 1: Observar a replicação de SYSVOL;

•

Exercício 2: Preparar-se para migrar para DFS-R;

•

Exercício 3: Migrar a replicação de SYSVOL para DFS-R;

•

Exercício 4: Verificar a replicação do SYSVOL por DFS-R;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Instalar um controlador de
domínio padrão ou somente leitura em árvores ou domínios novos ou existentes;

•

Adicionar e remover controladores de domínio usando vários métodos de linha de comando ou

•

Configurar um controlador de domínio no Server Core;

•

Compreender e identificar funções de mestre de operações;

•

Gerenciar o posicionamento, a transferência e a captura de funções de mestre de operações;

•

Migrar a replicação de SYSVOL do FRS para DFS-R;

GUI;

•

Módulo 12: Gerenciamento da replicação do Active Directory e de sitesEste módulo explica como
criar um serviço de diretório distribuído que ofereça suporte a controladores de domínio em partes da rede
que são separadas por links dispendiosos, lentos ou não confiáveis;

•

Lições;

•

Configuração de sites e sub-redes;

•

Configuração do Catálogo Global e de partições de aplicativo;

•

Configuração da replicação;

•

Laboratório: Configuração de sites e sub-redes;

•

Exercício 1: Configurar o site padrão;

•

Exercício 2: Criar sites adicionais;

•

Laboratório: : Configuração do Catálogo Global e de partições de aplicativo;

•

Exercício 1: Configurar um catálogo global;

•

Exercício 2: Configurar o cache de associação de grupos universal;

•

Exercício 3: Examinar o DNS e as partições de diretório de aplicativos;

•

Laboratório: Configuração da replicação;

•

Exercício 1: Criar um objeto de conexão;

•

Exercício 2: Criar links de sites;

•

Exercício 3: Mover controladores de domínio para sites;

•

Exercício 4: Designar um servidor bridgehead preferido;

•

Exercício 5: Configurar a replicação entre sites;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Configurar sites e sub-redes;

•

Compreender a localização do controlador de domínio e gerenciar os controladores de domínio
em sites;

•

Configurar a replicação do conjunto de atributos parcial para servidores de catálogo global;

•

Implementar o cache de associação de grupo universal;

•

Compreender a função das partições de diretório de aplicativos;

•

Configurar a topologia de replicação com objetos de conexão, servidores bridgehead, links de
sites e pontes de link de sites;

•

Relatar, analisar e solucionar problemas de replicação com repadmin.exe e dcdiag.exe;

•

Módulo 13: Continuidade do serviço de diretório;

•

Este módulo descreve as tecnologias e ferramentas que estão disponíveis para ajudar a garantir a
integridade e a longevidade do serviço de diretório. Você explorará ferramentas que ajudam a monitorar o
desempenho em tempo real e aprenderá a registrar o desempenho ao longo do tempo e a observar as
tendências de desempenho para detectar problemas potenciais;

•

Lições;

•

Monitoramento do Active Directory;

•

Gerenciamento do banco de dados do Active Directory;

•

Fazer backup e restaurar o AD DS e os controladores de domínio;

•

Laboratório: Monitoramento do Active Directory;

•

Exercício 1: Monitorar o desempenho em tempo real usando o Gerenciador de Tarefas e o
Monitor de Recursos;

•

Exercício 2: Usar o Monitor de Confiabilidade e o Visualizar Eventos para identificar eventos
relacionados a desempenho;

•

Exercício 3: Monitorar eventos em computadores remotos com Inscrições de Eventos;

•

Exercício 4: Anexar tarefas a eventos e logs de eventos;

•

Exercício 5: Monitorar o AD DS com o Monitor de Desempenho;

•

Exercício 6: Trabalhar com Conjuntos de Coletores de Dados;

•

Laboratório: Gerenciamento do banco de dados do Active Directory;

•

Exercício 1: Realizar a manutenção do banco de dados;

•

Exercício 2: Trabalhar com instantâneos e recuperar um usuário excluído;

•

Laboratório: Backup e restauração do Active Directory;

•

Exercício 1: Fazer backup do Active Directory;

•

Exercício 2: Restaurar o Active Directory e uma unidade organizacional excluída;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Monitorar os eventos e o
desempenho em tempo real com Gerenciador de Tarefas, Visualizar Eventos, Monitor de Confiabilidade e
Desempenho do Windows;

•

Aproveitar os novos recursos do Visualizar Eventos no Windows Server 2008, incluindo modos de
exibição personalizados e inscrições de evento;

•

Monitorar o desempenho em tempo real e o registrado com o Monitor de Desempenho, conjuntos
de coletas de dados e relatórios;

•

Identificar fontes de informações sobre desempenho e eventos para os controladores de domínio
do AD DS;

•

Criar alertas baseados em eventos e métricas de desempenho;

•

Manter e otimizar o banco de dados do Active Directory;

•

Fazer backup e restaurar o AD DS e os controladores de domínio;

•

Recuperar objetos e atributos excluídos;

•

Módulo 14: Gerenciamento de vários domínios e florestasEste módulo explica como elevar os
níveis de funcionalidade de domínios e florestas no ambiente, como projetar a infraestrutura ideal do AD
DS, como migrar objetos entre domínios e florestas, e como habilitar a autenticação e o acesso a recursos
nos vários domínios e florestas;

•

Lições;

•

Configuração dos níveis funcionais de domínio e de floresta;

•

Gerenciamento de vários domínios e relações de confiança;

•

Laboratório: Elevação de níveis funcionais de domínio e de floresta;

•

Exercício 1: Aumentar o nível funcional do domínio para Windows Server 2003;

•

Exercício 2: Aumentar o nível funcional da floresta para Windows Server 2003;

•

Exercício 3: Aumentar o nível funcional do domínio para Windows Server 2008;

•

Laboratório: Administração de relação de confiança;

•

Exercício 1: Configurar o DNS;

•

Exercício 2: Criar uma relação de confiança;

•

Exercício 3: Validar uma relação de confiança;

•

Exercício 4: Atribuir permissões a identidades confiáveis;

•

Exercício 5: Implementar a autenticação seletiva;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Compreender os níveis
funcionais de domínio e de floresta

•

Elevar os níveis funcionais de domínio e de floresta;

•

Identificar os recursos adicionados por cada nível funcional;

•

Criar uma estrutura efetiva de domínios e árvore do AD DS;

•

Identificar a função da Ferramenta de Migração do Active Directory e os problemas relacionados
à migração de objetos e à reestruturação de domínios;

•

Compreender as relações de confiança;

•

Configurar, administrar e proteger as relações de confiança.

Curso Online de 10230A - Configuração e
Solução de Problemas de Soluções de Identidade e Acesso no Windows
Server 2008 Active Directory
O curso online de Configuração e Solução de Problemas de Soluções de Identidade e Acesso no
Windows Server 2008 Active Directory, possibilita aprofundar o conhecimento para a
configuração e a solução de problemas de identidade e acesso ao Windows Server 2008 Active
Directory.

Preço: R$100,00

Conteúdo Programático do curso online 10230A - Configuração e Solução de
Problemas de Soluções de Identidade e Acesso no Windows Server 2008
Active Directory

•

Módulo 1: Exploração de soluções de identidade e acesso;

•

Exploração de soluções de identidade e acesso apresenta as soluções de Gerenciamento de
Identidades e Acessos (IDA Management). Você aprenderá a identificar as funções de servidor do Active
Directory no Gerenciamento de IDA. O módulo também descreverá o conceito do ILM (Identity Lifecycle
Manager);

•

Lições;

•

Caso comercial de controle de identidade e acesso;

•

Funções de servidor do Active Directory no gerenciamento de IDA;

•

Visão geral do Identity Lifecycle Manager 2007;

•

Laboratório: Exploração de soluções de IDA;

•

Explorar como as funções de servidor do Active Directory oferecem soluções de gerenciamento

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Identificar e definir soluções de

•

Identificar funções de servidor do Active Directory no gerenciamento de IDA;

•

Identificar os usos e recursos do ILM 2007;

de IDA;
IDA

•

Módulo 2: Implantação e gerenciamento dos Serviços de Certificados do Active Directory;

•

Implantação e gerenciamento dos Serviços de Certificados do Active Directory explica o conceito
de PKI (infraestrutura de chave pública). Você também aprenderá como implantar a hierarquia de uma
autoridade de certificação e instalar o AD CS; Por fim, o módulo descreve como configurar o AD CS;

•

AD CS;

•

Lições;

•

Visão geral da PKI;

•

Implantação de uma hierarquia de autoridade de certificação;

•

Instalação do AD CS;

•

Gerenciamento de autoridades de certificação;

•

Laboratório: Instalação e configuração do AD CS;

•

Instalar a função de servidor AD CS;

•

Emitir e instalar um certificado subordinado;

•

Publicar a CRL;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Descrever a infraestrutura de
chave pública;

•

Implantar a hierarquia de Autoridade de Certificação;

•

Instalar serviços de certificados do Active Directory;

•

Autoridade de Certificação;

•

Módulo 3: Implantação e gerenciamento de certificadosImplantação e gerenciamento de
certificados descreve a implantação de certificados usando o AD CS. Além disso, o módulo elabora o uso
do registro automático para implantar certificados, da revogação de certificado e da configuração de
modelo de certificado e recuperação de certificado;

•

Lições;

•

Configuração de modelos de certificado;

•

Implantação de certificados usando o AD CS;

•

Implantação de certificados usando o registro automático;

•

Revogação de certificados;

•

Configuração da recuperação de certificado;

•

Laboratório: Implantação e gerenciamento de certificados;

•

Configurar modelos de certificado do AD CS;

•

Configurar o registro na Web do AD CS;

•

Configurar o registro automático de certificados;

•

Configurar a revogação de certificado do AD CS;

•

Gerenciar o arquivamento e a recuperação de chaves;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Implantar certificados usando o

•

Usar o registro automático para implantar certificados;

•

Revogar certificados;

•

Configurar modelos de certificado;

•

Configurar a recuperação de certificado;

•

Módulo 4: Configuração do Active Directory Lightweight Directory Services;

AD CS;

•

Configuração do Active Directory Lightweight Directory Services elabora a instalação do AD LDS e
a configuração do AD LDS, de suas instâncias, da replicação e da integração ao AD DS;

•

Lições;

•

Instalação e configuração do AD LDS;

•

Configuração de instâncias do AD LDS;

•

Configurar a replicação do AD LDS;

•

Configuração da integração do AD LDS com o AD DS;

•

Laboratório: Configuração do AD LDS;

•

Configurar uma partição de aplicativo e uma instância do AD LDS;

•

Configurar o controle de acesso do AD LDS;

•

Configurar a replicação do AD LDS;

•

Configurar a sincronização do AD DS e do AD LDS;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Instalar e configurar o AD LDS;

•

Configurar as instâncias do AD LDS;

•

Configurar a replicação do AD LDS;

•

Configurar a integração do AD LDS com o AD DS;

•

Módulo 5: Configuração dos Serviços de Federação do Active Directory;

•

Configuração dos Serviços de Federação do Active Directory apresenta o conceito do AD FS e
seus cenários de implantação; O módulo também descreve como implantar o AD FS e implementar as
declarações do AD FS;

•

Lições;

•

Visão geral do AD FS;

•

Cenários de implantação do AD FS;

•

Implantação do AD FS;

•

Implementação das declarações do AD FS;

•

Laboratório: Configuração do AD FS usando o cenário de SSO da Web Federado com Confiança
de Floresta;

•

Instalar a função de servidor AD FS;

•

Configurar os requisitos de certificado;

•

Instalar o agente Web do AD FS;

•

Configurar o aplicativo de servidor Web no computador virtual 10230A-NWTDC01;

•

Configurar a confiança de floresta e das diretivas de confiança federada;

•

Configurar o Serviço de Federação na rede interna;

•

Configurar o Serviço de Federação na extranet;

•

Testar a implementação do AD FS;

•

Laboratório: Configuração do AD FS usando o cenário de SSO da Web Federado;

•

Instalar a função de servidor AD FS;

•

Configurar os requisitos de certificado;

•

Configurar o agente Web do AD FS;

•

Configurar o aplicativo de servidor Web no computador virtual 10230A-NWTDC01;

•

Configurar as diretivas de confiança de federação;

•

Configurar o Serviço de Federação do parceiro de conta;

•

Configurar o Serviço de Federação do parceiro de recurso;

•

Testar a implementação do AD FS;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Identificar os principais aspectos
do AD FS;

•

Explorar os cenários de implantação do AD FS;

•

Implantar o AD FS;

•

Implementar as declarações do AD FS;

•

Módulo 6: Configuração do Active Directory Rights Management ServicesConfiguração do Active
Directory Rights Management Services explica o conceito do AD RMS. O módulo descreve como instalar e
configurar os componentes de servidor do AD RMS; O módulo explica também a administração do AD RMS
e a implementação das diretivas de confiança do AD RMS;

•

Lições;

•

Visão geral do AD RMS;

•

Instalação e configuração de componentes do servidor AD RMS;

•

Administração do AD RMS;

•

Implementação de diretivas de confiança do AD RMS;

•

Laboratório: Configuração do AD RMS;

•

Instalar a função de servidor AD RMS;

•

Gerenciar modelos de diretiva de direitos do AD RMS;

•

Configurar diretivas de confiança;

•

Testar a funcionalidade do AD RMS;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Identificar os principais aspectos
do AD RMS;

•

Instalar e configurar os componentes do servidor AD RMS;

•

Administrar o AD RMS;

•

Implementar as diretivas de confiança do AD RMS;

•

Módulo 7: Manutenção de soluções de gerenciamento de acessoManutenção de soluções de
gerenciamento de acesso explica a manutenção do AD CS, AD LDS, AD FS e AD RMS;

•

Lições;

•

Suporte ao AD CS;

•

Manutenção dos serviços AD LDS;

•

Manutenção do AD FS;

•

Manutenção do AD RMS;

•

Laboratório: Manutenção de soluções de gerenciamento de acesso;

•

Configurar a auditoria de eventos de autoridade de certificação;

•

Implementar a administração baseada em função no AD CS;

•

Fazer backup de uma autoridade de certificação;

•

Reconfigurar definições do cluster AD RMS;

•

Gerar relatórios do AD RMS;

•

Configurar logs do AD RMS;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Oferecer suporte ao AD CS;

•

Manter o AD LDS;

•

Manter e monitorar o AD FS;

•

Manter o AD RMS;

•

Módulo 8: Solução de problemas de soluções de identidade e acessoSolução de problemas de
soluções de IDA descreve como solucionar os problemas do AD CS, AD LDS, AD FS e AD RMS;

•

Lições;

•

Solução de problemas do AD CS;

•

Solução de problemas do AD LDS;

•

Resolução de problemas do AD FS;

•

Resolução de problemas do AD RMS;

•

Laboratório: Solução de problemas de soluções de IDA;

•

Identificar ferramentas e técnicas de solução de problemas de soluções de IDA;

•

Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de: Solucionar problemas do AD CS;

•

Solucionar problemas do AD LDS;

•

Resolver problemas do AD FS;

•

Resolver problemas do AD RMS.

APOIO ESCOLAR 24 horas
aprendendo de forma simples e pela internet
por apenas

8,25

R$

por mês *
* Pagamento em até 3 vezes de R$ 33,00 para acessar o serviço por 12 meses

O serviço de Apoio Escolar 24 horas oferece reforço escolar para crianças e
adolescentes de diversas idades. Aderindo ao serviço, a partir de um pagamento
único, o participante terá acesso ao conteúdo produzido e selecionado pela Escola
24 Horas. Tal acesso ocorrerá pelo período de 12 (doze) meses consecutivos e
ininterruptos, nos quais cada participante terá direito a: enviar até 30 (trinta)
dúvidas aos professores de todas as matérias do site, recebendo resposta em até
duas horas; participar de aulas on-line ministradas a partir de um calendário,
contendo todas as matérias do site; realizar pesquisas escolares em uma base
selecionada pela equipe da Escola 24 Horas e realizar diversas outras atividades em
seu ambiente de estudo. Com apenas uma assinatura anual, todos os serviços,
para diversas idades, estarão disponíveis aos alunos.

PREPARATÓRIO PARA ENEM
Aulas com os melhores professores
por apenas

3x R$

83 ,33

Conteúdo programático
Biologia
Geopolítica
Física
Redação
Matemática
História
Interpretação de Texto
Química
Geografia

 Cursos para Engenharia Ambiental

Curso Online de Auditoria Ambiental
O curso Auditoria Ambiental por meio da Educação a Distância oferece aos profissionais da
Engenharia Ambiental, Biologia e demais interessados o conhecimento sobre a aplicação da
Auditoria Ambiental, Pré-Auditoria, Auditorias Compulsórias e muito mai
Opções de pagamento:

R$100,00

Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Auditoria Ambiental

•

Auditoria Ambiental e sua aplicação;

•

Sistema de Gestão Ambiental e Auditoria Ambiental;

•

O que é Auditoria Ambiental;

•

Histórico da Auditoria Ambiental;

•

A auditoria Ambiental como um instrumento de gestão empresarial e política pública;

•

Vantagens e desvantagens em aplicar Auditoria Ambiental;

•

Auditoria Ambiental e Legislação;

•

Planejamento e condução da Auditoria Ambiental;

•

Itens essenciais à aplicação da auditoria ambiental;

•

As etapas da Auditoria Ambiental;

•

Planejamento e Preparação da Auditoria;

•

Aplicação da auditoria no local;

•

Relatório final da Auditoria Ambiental;

•

Instrumentos para realização de Auditoria Ambiental;

•

Roteiro para a aplicação de Auditorias Ambientais;

•

Questionário de pré-auditoria;

•

Protocolo de Auditoria Ambiental;

•

Listagem de verificação do processo;

•

O cenário atual e as tendências Auditoria Ambiental;

•

O Sistema Brasileiro de Certificação Ambiental;

•

Sistemas integrados de Gestão;

•

Auditorias compulsórias.

Curso Online de Educação Ambiental
O curso Educação Ambiental por meio da Educação a Distância oferece aos profissionais da
Educação e demais interessados o conhecimento sobre o Histórico da Educação Ambiental no
Brasil, Educação Ambiental Formal e Não-Formal e muito mais.
Carga Horária: 100 horas
Preço: R$200,00

Conteúdo Programático do curso online Educação Ambiental

•

Elementos da História da Educação Ambiental;

•

Institucionalização da EA no Brasil;

•

Institucionalização da EA no MEC;

•

Conceitos de Educação Ambiental;

•

Eventos importantes de Educação Ambiental e documentos gerados;

•

Convenção da Biodiversidade;

•

Agenda 21;

•

Dimensões Econômicas e Sociais;

•

Conservação e questão dos recursos para o desenvolvimento;

•

Revisão dos instrumentos necessários para a execução das ações propostas;

•

A aceitação do formato e conteúdo da Agenda;

•

Meios de Implementação da Agenda 21;

•

Os Estados Unidos da América e o Protocolo de Kyoto;

•

Sumidouros de carbono;

•

Os céticos e o Protocolo de Kyoto;

•

Sequestro de carbono;

•

O aumento das emissões dos países em desenvolvimento;

•

Glossário de Siglas;

•

Ecologia;

•

Histórico da Ecologia;

•

Conceito unificador;

•

Conceitos importantíssimos na Ecologia;

•

Os Biomas Brasileiros;

•

Humanidade e Ambiente;

•

Poluição Ambiental;

•

Poluição atmosférica;

•

Biocombustível;

•

Tipos de biocombustível;

•

Caminhos e perspectivas;

•

O que é sustentabilidade?;

•

Sustentabilidade Ambiental;

•

Desenvolvimento sustentável;

•

Triple bottom line ou Tripé da sustentabilidade;

•

Como medir o desenvolvimento sustentável;

•

Sociedade Sustentável;

•

Educação ambiental e sustentabilidade;

•

Proteção Ambiental;

•

Saúde Pública e meio ambiente;

•

Epidemiologia e Educação Ambiental;

•

Meio ambiente e os defensivos agrícolas;

•

Meio ambiente e agropecuária;

•

História natural da doença;

•

Período de Pré-Patogênese;

•

Período de Patogênese;

•

Período de Desfecho;

•

Sociedade sustentável, epidemiologia e educação ambiental;

•

Ocupação Existencial do Mundo: uma Proposta Ecossistêmica da Qualidade de Vida;

•

Qualidade de vida e cidades saudáveis;

•

Promoção de saúde e meio ambiente;

•

Planejamento Ambiental;

•

Sociedades Sustentáveis e a Amazônia;

•

Sudam;

•

Educação Ambiental Formal;

•

Educação Ambiental e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs);

•

Educação Ambiental - uma visão interdisciplinar;

•

A formação dos professores em Educação Ambiental;

•

Elaborando a agenda 21 na escola;

•

Educação Ambiental Não-formal;

•

Esferas da Educação Ambiental;

•

Estratégias para as práticas de Educação Ambiental;

•

Planejamento de projetos em Educação Ambiental;

•

Educação ambiental nas empresas;

•

Empresas com políticas ambientais;

•

Instituto Akatu;

•

Educação Ambiental e Turismo;

•

Educação Ambiental e Ecoturismo;

•

Trilhas ecológicas interpretativas;

•

Educação Ambiental Inserida nas Unidades de Conservação;

•

Redes de Educação ambiental;

•

Ação da Educação Ambiental na Agenda 21;

•

Protocolo Verde;

•

Conselhos Municipais de Meio Ambiente (Comdemas);

•

A implantação da Educação Ambiental no Brasil;

•

A importância da Educação Ambiental.

Curso Online de Licenciamento Ambiental
No curso de Licenciamento Ambiental o participante conhecerá a legislação ambiental e o
histórico deste processo no Brasil. Conhecerá também as etapas do Licenciamento Ambiental e
atividades sujeitas a este processo
Carga Horária: 30 horas
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Licenciamento Ambiental

•

Introdução;

•

Instrumento de Gestão Urbana;

•

Lei do Perímetro Urbano;

•

Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

•

Lei de Uso e Ocupação do Solo;

•

Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS;

•

Licenciamento Ambiental;

•

Tipos de licença ambiental (Abordagem no Âmbito Federal);

•

Licença Prévia (LP);

•

Licença de Instalação (LI);

•

Licença de Operação (LO);

•

Plano de Controle Ambiental (PCA);

•

Relatório de Controle Ambiental (RCA);

•

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRA);

•

Atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.

Curso Online de Avaliação de Impacto
Ambiental
O histórico da avaliação ambiental, detalhando toda a legislação brasileira voltada para a
avaliação dos impactos, enfocando estudos de caso em atividades, sujeitas à realização de
estudo de impacto ambiental
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Avaliação de Impacto
Ambiental

•

Avaliação de impactos ambientais - conceitos e definições;

•

Introdução;

•

Histórico;

•

Impactos ambientais;

•

Natureza dos impactos;

•

Avaliação de impacto ambiental (AIA);

•

Etapas do processo de AIA;

•

Inicial ou triagem;

•

Análises;

•

Pós-aprovação;

•

Seleção dos projetos;

•

Definição do âmbito;

•

Elaboração do EIA;

•

Apreciação técnica do EIA;

•

Pós-avaliação;

•

Participação pública;

•

Avaliação de impactos ambientais - base legal;

•

Política nacional do meio ambiente;

•

Sistema nacional do meio ambiente - SISNAMA;

•

Instrumentos da política nacional do meio ambiente;

•

Padrões de qualidade;

•

Zoneamento ambiental;

•

Licenciamento ambiental;

•

Incentivos à produção, instalação de equipamentos e novas tecnologias;

•

Criação de unidades de conservação, tais como APA, ARIE e RESEX;

•

Cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental;

•

Instituição do RQMA - relatório de qualidade do meio ambiente;

•

Prestação de informações relativas ao meio ambiente;

•

Cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras;

•

Licenciamento ambiental;

•

Tipos de licença ambiental (abordagem no âmbito federal);

•

Atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;

•

Avaliação do impacto ambiental (AIA) como instrumento da política;

•

O ministério público e ação civil pública;

•

Leitura complementar - a lei de recursos hídricos;

•

Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989;

•

Avaliação de impactos ambientais - métodos;

•

Pedido de licenciamento ambiental;

•

Procedimentos no pedido de licenciamento ambiental;

•

Fases do licenciamento ambiental;

•

Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997;

•

Termo de referência - Resolução CONAMA 001/86;

•

Roteiro básico de termo de referência para EIA-RIMA;

•

Estudos de impactos ambientais;

•

Técnicas e metodologias de avaliação de impactos ambientais;

•

Metodologias espontâneas (Ad Hoc);

•

Metodologia de listagem (Check-List);

•

Matrizes de interações;

•

Redes de interações (Network);

•

Metodologias quantitativas;

•

Modelos de simulação;

•

Mapas de superposição (Overlay Mapping);

•

Avaliação de impactos ambientais - aplicabilidade;

•

Aplicabilidade da AIA;

•

Saneamento básico;

•

Usinas hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas (PCH);

•

Desmatamentos;

•

Projetos de transportes;

•

Rodoviários;

•

Aeroportos;

•

Atividades agropastoris;

•

Atividade de mineração;

•

Usinas de álcool;

•

Estudos de caso.

Pós-Graduação em Gestão Ambiental especialização lato sensu

O curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental, por meio da
Educação a Distância, tem por objetivo formar especialistas para funções gerenciais em temas
relacionados com atividades e projetos de sustentabilidade; Promover a aptidão para gestão de pedidos de
licenciamento ambientação e legalização de projetos que requeiram licença ambiental; Capacitar o
profissional para gerenciamento de práticas e métodos administrativos para sustentabilidade e redução de
impactos ao meio ambiente.

Inscrição: R$30,00 reais
Mensalidade: 15x de R$200,00 reais

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Instrumentos preventivos e corretivos de planejamento
ambiental: Estudos de Análise de Riscos Ambientais –
EAR.
Histórico e Conceitos de Risco e Perigo, Frequência e
Consequência.
Técnicas de identificação e análise mais utilizadas: APP,

Análise e gerenciamento de riscos
ambientais

40

Hazop,

Árvore

de

Falhas.

Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR; Plano de Ação
de

Emergência

–

PAE.

Desastres tecnológicos. Sistemas de atendimento a
emergências

ambientais.

Riscos associados às classes de substâncias químicas.
Estudos de casos: Planos de Auxílio Mútuo - PAM:
planejamento, elaboração, desenvolvimento e verificação.

Disciplinas
C/H
Avaliação de Impactos Ambientais e 40
Licenciamento Ambiental

Conteúdo programático
Mecanismos de licenciamento ambiental no país.
Os diferentes tipos de estudos ambientais.
Etapas dos processos de obtenção das licenças,

Disciplinas

C/H

condicionantes, aspectos técnicos e legais.
Exemplos reais.
Conteúdo programático
Direito

e

Direito

Ambiental

Sociedade.
no

Brasil.

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e Política

Direito e Legislação Ambiental

40

Nacional

do

Instrumentos

Meio
da

Espaços

Ambiente

PNMA

e

(PNMA).

Licenciamento.

Especialmente

Protegidos.

Recursos Hídricos e Gerenciamento Costeiro.

Disciplinas

C/H

Gerenciamento de Resíduos Sólidos –
Prevenção e Controle de Poluição: Ar, 40
Águas e Solos

Disciplinas
Gestão de Recursos Hídricos

C/H
40

Conteúdo programático
Introdução ao controle de poluição ambiental
(histórico e conceitos).
Identificação das principais fontes de poluição
atmosférica, de águas e do solo.
Parâmetros e padrões de qualidade do ar e
indicadores de poluição.
Classificação dos poluentes atmosféricos.
Legislação ambiental específica.
Seleção de equipamentos de controle mais
utilizados.
Material particulado: ventiladores, ciclones secos e
úmidos, coletores, precipitadores eletrostáticos e
filtros.
Gases: absorção, adsorção, condensação e
incineração.
Monitoramento das emissões atmosféricas.
Técnicas de dispersão e disposição de poluentes
gasosos e particulados.
Estudo de casos práticos.
Poluição aquática; fontes, tipos e rotas dos
poluentes em ambientes aquáticos; efeitos dos
poluentes nos ecossistemas e nos organismos vivos.
Classificação das águas de acordo com seus usos e
legislação pertinente.
Prevenção e controle da poluição aquática.
Sistemas de tratamento de águas.
Avaliação da qualidade das águas.
Reuso e cobrança da água.
Planos de contingência e atendimento a
emergências.
Poluição dos solos.
Fontes, tipos, efeitos dos poluentes nos
ecossistemas e organismos vivos.
Legislação.
Prevenção e controle da poluição dos solos.
Conteúdo programático
Conceitos

sobre

Política

Nacional

Programas

de

gestão

de

dos

Manejo

de

recursos
Recursos
Bacias

hídricos.
Hídricos.

Hidrográficas.

Sistemas Agroflorestais. Impacto do uso de lodo de
esgoto
Águas

no
de

solo.
reuso.

Gerenciamento e monitoramento de recursos hídricos na

agricultura

e

indústria.

Projetos ambientais.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Estudos

sobre

Análise

dos

os

temas

conceitos
envolvendo

de

natureza.

desenvolvimento

e

degradação ambiental e discussão sobre gestão e política
ambiental
Políticas

no
de

Brasil.

desenvolvimento

integrado

e

suas

características.
Instrumentos

de

gestão

e

conceitos

Introdução à Gestão Ambiental

40

suas

implementações:

e

prática.

Base legal e institucional para a gestão ambiental.
Inserção do meio ambiente no planejamento econômico.
A

questão

ambiental

sob

Métodos

e

Crescimento

econômico

o

enfoque

Procedimentos
e

econômico.

de

políticas

Ação.

de

recursos

ambientais.
Aplicações

de

instrumentos

econômicos.

Valoração ambiental nos estudos de alternativas e de
viabilidade.
Sistemas de gestão ambiental e suas alternativas.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A

docência

no

Educação.
A

LDB,

ensino

superior.

Didática.
o

ensino

Metodologia.

superior

e

suas

finalidades.

O ensino superior e suas relações com o contexto
socioeconômico-político

Metodologia do Ensino Superior

40

A
O

ato

A

de

como

planejar

opção

ato

e

as

política

Plano
entre

implicações

político.

intencionalidades.
do

educador.

e

Diferenças
As

brasileiro.

metodologia

planejamento.
plano

políticas

do

e

planejamento.

ato

de

planejar.

Elementos constitutivos de um plano.

Disciplinas
Métodos e Técnicas de Pesquisa

C/H
40

Conteúdo programático
Os

caminhos

Processo

de

da

Pesquisa

produção

do

Científica.
conhecimento.

Pesquisa

Científica.

Princípios

da

Principais

modalidades

Modalidades
Técnicas

Pesquisa

mais

para

utilizadas

coleta

Projeto

de

Científica.

de
em
dados

pesquisa.

pesquisa
e

de

jurídica.

informações.
Pesquisa.

Conceituação.
A
A

escolha
estrutura

do

do
projeto

tema.
de

pesquisa.

Orientações e normatizações para redação de textos.
Forma de apresentação gráfica do artigo científico.
As normas da ABNT, NBR 10520/2002.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Aspectos históricos relacionados com o Planejamento
Ambiental.
Aspectos
Paradigmas

gerais
do

da

Legislação

Desenvolvimento

Ambiental.
Sustentável.

Etapas, estruturas e instrumentos do Planejamento

Planejamento e Zoneamento
Ambiental

40

Ambiental.
Área,

escala

Indicadores

ambientais

e
e

tempo.
planejamento.

Temáticas e temas utilizados em Planejamento Ambiental.
Estudos

integrados:

zoneamento

ambiental.

Participação pública e educação para o Planejamento
Ambiental.

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h
O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.
"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Perícia Ambiental
O curso de Perícia Ambiental tem como objetivos apresentar aos participantes noções básicas,
legislação e requisitos conexos à atuação do perito ambiental. O conteúdo é abordado de forma
clara, utilizando tabelas e esquemas que auxiliam a compreensão
Preço: R$200,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Perícia Ambiental

•

Noções básicas essenciais à perícia ambiental;

•

Princípios de Direito Ambiental;

•

Conceito de Meio Ambiente;

•

Legislação Ambiental;Competência Ambiental;

•

Política Ambiental Brasileira; Licenciamento Ambiental;

•

Estudos Ambientais; Legislação ambiental brasileira relevante;

•

Impactos e passivos ambientais;

•

Impacto e poluição ambiental;

•

Áreas de Influências: Direta e Indireta;

•

Passivo ambiental; Perícia;

•

Definição de Perícia Ambiental;

•

Laudo Pericial; O perito;

•

O Perito Ambiental; Assistente Técnico;

•

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO IBAPE;

•

Procedimentos em perícia ambiental;

•

Demanda por perícias ambientais;

•

Demanda por peritos ambientais;

•

A Perícia Ambiental e a Legislação;

•

Regras do Código de Processo Civil;

•

Artigos importantes do Código de Processo Civil;

•

Sobre a remuneração da Perícia; Sobre o Perito e o Assistente Técnico;

•

Sobre Impedimento e Suspeição; Sobre os Prazos;

•

Sobre a Perícia; Sobre as petições;

•

O Laudo Pericial; Resumo Geral;

•

Modelos de petições; Perícia Ambiental;

•

O Perito Ambiental; Como se tornar um Perito Ambiental?

•

Procedimentos técnicos do Perito Ambiental;

•

Identificação de aspectos e impactos ambientais por tipologia de atividade;

•

Agropecuária; Agroindústria;

•

Indústria do Couro; Indústria Química;

•

Mineração; Obras rodoviárias;

•

Saneamento Ambiental; Barragens e reservatórios;

•

Poluição vs. Contaminação;

•

Fontes de Poluentes: pontuais e difusas;

•

Métodos e técnicas aplicáveis na Perícia Ambiental;

•

Amostragem de água; Parâmetros;

•

Oxigênio Dissolvido; Demanda Bioquímica do Oxigênio (DBO);

•

Demanda Química de Oxigênio (DQO);

•

Nutrientes; Organismos patogênicos; Poluentes orgânicos recalcitrantes;

•

Metais; Para fins de potabilidade;

•

Efluentes industriais; Estudo de caso;

•

Exemplo Perícia e Laudo Pericial;

•

Vocabulário útil.

Curso Online de Gestão Ambiental e Recursos
Hídricos
No curso de Gestão Ambiental e recursos Hídricos o participante conhecerá as principais bacias
hidrográficas brasileiras. Além disso, são apresentados detalhes relacionados a Lei do Uso das
Águas e técnicas de Gestão Ambiental.

Preço: R$100,00
Carga Horária: 30 horas

Conteúdo Programático do curso online Gestão Ambiental e Recursos
Hídricos

•

Introdução;

•

Fundamentos Básicos;

•

Legislação Ambiental e Política Florestal;

•

Fomento Florestal Privado;

•

A Política Nacional do Meio Ambiente;

•

Recursos Hídricos;

•

Bacias hidrográficas no Brasil;

•

Administração das Águas Públicas no Brasil;

•

Reciclagem;

•

Resíduos Orgânicos;

•

O Solo;

•

Tipos de solo;

•

Práticas de Conservação;

•

Técnicas a Serviço da Gestão Ambiental;

•

Impactos.

Curso Online de Direito Ambiental

O curso de Direito Ambiental através da Educação a Distância visa desenvolver reflexões e
promover uma análise crítica a respeito desse ramo do Direito, além de compreender e
proporcionar possibilidades do conhecimento dos fenômenos jurídicos e social
Preço: R$150,00

Conteúdo Programático do curso online Direito Ambiental

•

Introdução à Temática Ambiental;

•

Relação Homem e Meio Ambiente: Origens Históricas da Crise Ambiental;

•

A Crise Ambiental Planetária;

•

Desenvolvimento Sustentável;

•

Educação Ambiental e Ética Ambiental;

•

O Direito e a Proteção Ambiental;

•

Evolução Histórica do Direito Ambiental no Brasil;

•

Fase Colonial, Fase Imperial, Fase Republicana;

•

Conceito de Meio Ambiente para o Direito;

•

Classificação de Meio Ambiente para o Direito;

•

Meio Ambiente Natural;

•

Meio Ambiente Artificial;

•

Meio Ambiente Cultural;

•

Meio Ambiente do Trabalho;

•

Conceito de Direito Ambiental;

•

Recursos Naturais e Bens Ambientais;

•

Princípios do Direito Ambiental;

•

Competência em Matéria Ambiental;

•

O Meio Ambiente na Constituição Federal Brasileira;

•

A Política Nacional do Meio Ambiente e seus Instrumentos;

•

Composição do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente;

•

Responsabilidade Civil na Política Nacional do Meio Ambiente;

•

O Meio Ambiente Natural;

•

Flora e Flora;

•

Fundamento Constitucional;

•

Legislação Ordinária;

•

Código Florestal;

•

Lei de Crimes Ambientais;

•

Lei da Mata Atlântica;

•

Lei de Gestão das Florestas Públicas;

•

Código de Proteção à Fauna;

•

Código de Pesca e outras Leis de Proteção do Solo;

•

Lei de Agrotóxicos e Mineração;

•

Atmosfera;

•

Lei de Emissão de Poluentes por Veículos Automotores;

•

Lei de Crimes Ambientais;

•

Recursos Hídricos - Código de Águas;

•

Política Nacional de Recursos Hídricos;

•

Lei de Crimes Ambientais;

•

Lei de Poluição Causada por Lançamento de Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional;

•

Biodiversidade e Patrimônio Genético;

•

Unidades de Conservação;

•

O Meio Ambiente Artificial;

•

Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

•

Estatuto da Cidade;

•

O Meio Ambiente Cultural;

•

Tombamento;

•

Bens Culturais de Natureza Imaterial;

•

O Meio Ambiente do Trabalho;

•

Consolidação das Leis Trabalhistas;

•

Tutela Administrativa do Meio Ambiente: Licenciamento Ambiental;

•

Poder de Polícia Ambiental;

•

Infrações Administrativas e Processo Administrativo;

•

Sanções Administrativas;

•

Licenciamento Ambiental;

•

Licenças Ambientais;

•

Competência para Licenciar;

•

Estudos Ambientais para o Licenciamento;

•

Tutela Civil do Meio Ambiente: Responsabilidade Civil em Matéria Ambiental;

•

Dano Ambiental;

•

Formas de Reparação do Dano Ambiental;

•

Responsabilidade Civil e Dano Ambiental;

•

Teoria Subjetiva e Objetiva;

•

Responsabilidade Objetiva por Dano Ambiental;

•

Tutela penal do Meio Ambiente: Criminalização de Condutas e Atividades Degradadoras;

•

Responsabilidade Penal Ambiental na Constituição Federal;

•

Crimes Ambientais;

•

Sujeitos do Crime Ambiental e Sanções Penais;

•

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica;

•

Dos Crimes contra o Meio Ambiente;

•

Tutela Processual do Meio Ambiente: Ação Civil Pública e Ação Popular;

•

Ação Civil Pública;

•

Ação Popular.

Pós-graduação em Docência no Ensino Superior especialização lato sensu

O curso de Pós-Graduação em Docência no Ensino Superior, por meio
da Educação a Distância oferece ao profissional que pretender atuar como professores o conhecimento a
respeito de práticas de ensino, planejamento de aulas e muito mais.
Carga Horaria: 420h
Inscrição: R$50,00 reais
Mensalidade: 15x de R$100,00 reais

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Educação

e

Trabalho

Fundamentos Filosóficos e
Históricos do Ensino Superior

40

Filosofia

e

Educação

educação

e

práxis

Educação,

ideologia

Educação

como

e

humana

transformação
formação

social
humana

Formação humana na perspectiva marxista

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
As

Tecnologias

Novas

Tecnologias

Tecnologia

e
de

de

Breve

Cotidiano

Informação

em

Definições

o
e

Comunicação

diferentes

contextos

Educação

a

Histórico

Distância

da

EAD

Nova Modalidade de Ensino. Modelos de EAD para o Ensino

Introdução à Educação a Distância 40

Superior
Desafios para professores e alunos. Novas formas de
interação
O

papel

do

Colaboração

professor,
e

do

propostas

aluno

de

e

dos

tutores

comunidades

virtuais

Informática na educação para todos ou para alguns.
Democratização da informática

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A

docência

no

Educação.
Didática

no

Finalidades

Metodologia do Ensino Superior

40

Ensino

Didática.
Ensino

do

Ensino

Superior

socioeconômicopolítico
O
A

brasileiro

metodologia
ato

de
opção

como

planejar

e

ato
as

política

Práticas pedagógicas no Ensino Superior

C/H

Superior

O Ensino Superior e suas relações com o contexto
A

Disciplinas

Superior
Metodologia

Conteúdo programático

político

intencionalidades
do

educador

Os

caminhos

Processo

de

da

Pesquisa

produção

do

Científica
conhecimento

Pesquisa

Científica

Princípios

da

Principais

Modalidades

Modalidades

Métodos e Técnicas de Pesquisa

40

Pesquisa

Técnicas

mais

para

de

utilizadas

coleta

Projeto

Científica

em

de

Pesquisa

pesquisa

dados

e

jurídica

informações

de

Pesquisa

Conceituação
A

escolha

A

estrutura

do

do

projeto

tema
de

pesquisa

Orientações e Normatizações para Redação de Textos
Forma

de

apresentação

gráfica

do

artigo

científico

As normas da ABNT, NBR 10520/2002

Disciplinas

C/H

Organização e Legislação do
Ensino Superior

40

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A organização do Ensino Superior
Aspectos legais do Ensino Superior Brasileiro
A Organização do Ensino Superior e as Diretizes
Curriculares – dimensão político-pedagógica
Conteúdo programático
O Papel do Estado na definição das Políticas do Ensino
Superior
Reforma do Estado e o processo de construção das políticas
do

Políticas do Ensino Superior

40

Ensino

Superior

A influência dos organismos internacionais na definição das
políticas

para

o

Ensino

Superior

A política para o EnsinoSuperior no Brasil: da década de 90
até

os

dias

atuais.

As políticas de inclusão no Ensino Superior

Disciplinas

C/H

Planejamento, Execução e
Avaliaçãono Ensino Superior

40

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
Projeto Pedagógico e Currículo na Educação Superior
Plano e planejamento
Diferenças entre plano e planejamento
Elementos constitutivos de um plano
Avaliação, instrumentos e critérios
Conteúdo programático
Prática docente no Ensino Superior – competências e
habilidades

Prática docente no Ensino Superior 40

Fins

e

desafios

do

ensino

presencial

Ensino semipresencial e a aplicação das TIC na prática
docente
Prática docente na EAD

Disciplinas
Teorias de Aprendizagem

C/H
40

Conteúdo programático
A influência das teorias comportamentais no processo ensino
aprendizagem
As

implicações

educativo

das

teorias

psicanalistas

no

contexto

Contribuições das perspectivas teóricas cognitiva e históricocultural para o processo ensinoaprendizage.

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h
O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.
"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Gestão de Recursos Hídricos
O curso Gestão de Recursos Hídricos por meio da Educação a Distância oferece ao profissional,
o conhecimento sobre Zona de Raízes, Fossa Séptica, Gestão de Cheias e muito mais.
Preço: R$100,00 reais
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Gestão de Recursos Hídricos

•

Distribuição de Água no Planeta;

•

O Ciclo Hidrológico e a Sustentação da Vida;

•

Características da Água;

•

A Água na Natureza;

•

Tratamento de Água para Consumo;

•

Principais Etapas do Tratamento;

•

Tratamento de Efluentes Domésticos;

•

Tratamentos Alternativos;

•

Fossa Séptica;

•

Zona de Raízes;

•

Tratamento de Efluentes Industriais;

•

Principais usos da Água;

•

Requisitos de qualidade para os diversos usos;

•

Padrões de potabilidade e Classificação das águas;

•

Tipos de aqüíferos e Tipos de poços;

•

Comprometimento da Água dos Aquíferos;

•

Aqüífero Guarani;

•

Poluição da água;

•

Diferença entre Poluição e Contaminação;

•

Chorume, Eutrofização, Acidificação, Assoreamento;

•

Principais Fontes Poluidoras da Água;

•

Bioindicadores;

•

Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos;

•

Instituições Responsáveis pela Gestão de Recursos Hídricos;

•

Formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas;

•

Outorga de uso de Recursos Hídricos;

•

Cobrança pelo uso da Água;

•

Agenda 21;

•

Sistema de Gestão Ambiental;

•

Equilíbrio entre Meio Ambiente e Desenvolvimento;

•

Conservação ou Preservação?

•

Desenvolvimento Sustentável;

•

Pegada Ecológica;

•

Alternativas para a Sustentabilidade;

•

Água Virtual;

•

Uso Racional da Água;

•

Estratégias para a Redução no Consumo;

•

Tipos de Água para Reuso;

•

Recarga de Aqüíferos;

•

Aproveitamento de Água de Chuva;

•

Gestão de Cheias;

•

Ciclo Urbano das Águas;

•

Princípios Alternativos para o Uso Urbano das Águas;

•

Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água - PNCDA;

•

Proágua - semi-árido;

•

Programa de uso Racional da Água - pura;

•

Programa de Conservação e Reúso de Água - PCRA;

•

Etapas de Implantação de um PCRA;

•

Educação Ambiental.

Curso Online de ISO 14.001
O Curso ISO 14.001 introduz o participante a conceitos relacionados com a família de Normas
ISO 14.000, Sistemas de Gestão Ambiental e a Política Ambiental Brasileira. São apresentados
aspectos relacionados com o processo de Auditoria e Certificação.
Carga Horaria: 40h
Preço: R$100,00 reais

Conteúdo Programático do curso online ISO 14.001

•

Introdução Geral;

•

O que é ISO?;

•

Normas ISO 14000 como resposta à Gestão Ambiental;

•

Enfoques das normas ISO de Gestão Ambiental;

•

O sistema de Gestão Ambiental - SGA?;

•

Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) segundo a norma ISO 14001;

•

Aspectos estratégicos e operacionais da norma ISO 14001;

•

A relação ISO 14001 com as outras normas;

•

Plano de Implantação de um Sistema de Gestão Ambiental;

•

Elaboração da Política Ambiental;

•

A equipe de Implantação;

•

Estabelecimento de objetivos e metas;

•

Implantação dos Programas de Gestão Ambiental (PGAs);

•

Estruturas e responsabilidade;

•

Monitoramentos e Medições;

•

Auditoria e Certificação;

•

O Sistema Brasileiro de Certificação Ambiental;

•

Referências Bibliográficas.

 Cursos para Telemarketing e Call Center

Curso Online de Gestão de Serviço em Call
Center
É uma grande opção para quem quer se destacar no mercado ultracompetitivo, conhecendo
ferramentas modernas e com melhores estratégias de gerenciamento de Call Center.

Carga Horária: 80 horas
Preço: R$70,00

Conteúdo Programático do curso online Gestão de Serviço em Call Center

•

Introdução ao telemarketing;

•

Histórico;

•

Aplicações do telemarketing;

•

Vantagens e desvantagens do marketing;

•

Perfil do profissional;

•

Atitudes e comportamento dos operadores de telemarketing;

•

Call center - estrutura física;

•

Partes integrantes de um Call Center;

•

Serviço de atendimento a clientes;

•

Técnicas de atendimento e telemarketing;

•

Posturas e condutas profissionais;

•

Atendimento x vendas;

•

Telemarketing e atendimento personalizado;

•

Importância do SAC;

•

Marketing de relacionamento;

•

Processo de atração/retenção e fidelização de clientes;

•

Encantando clientes com atendimento diferenciado;

•

Serviço de televendas;

•

Técnicas de vendas e telemarketing;

•

Etapas do processo de vendas;

•

Tipos de clientes;

•

Construindo bons relacionamentos com clientes;

•

Identificando oportunidades;

•

Marketing em vendas - agregando qualidade ao processo de vendas;

•

Telemarketing e serviços ao consumidor;

•

Vendas sugestivas;

•

Vendas consultivas;

•

Serviço de cobrança;

•

Técnicas de cobrança;

•

Telemarketing ativo de cobrança;

•

Abordagem e argumentação a clientes;

•

Tratando com objeções;

•

Identificando os motivos da insatisfação;

•

Reconquistando clientes;

•

Serviço de retenção de clientes;

•

O que é o departamento de retenção;

•

Técnicas de retenção de clientes;

•

Identificando as causas da insatisfação;

•

Desenvolvendo propostas direcionadas aos clientes;

•

Pós-venda: gerando novas vendas;

•

Conquistando clientes até dos concorrentes - ética e responsabilidade;

•

Web Call Center;

•

O que é um Web Call Center;

•

Ferramentas do Web Call Center;

•

Técnicas de telemarketing e tecnologia de informação;

•

Português instrumental para Web Call Center;

•

Canais de comunicação na web: interação e produtividade;

•

Produzindo mais com TI: atingindo metas.

Curso Online de Operador de Cobrança
O operador de cobrança é um profissional que está ligado ao departamento de finanças da
organização, sendo o setor que mais vende dentro da organização e, por esse motivo tem
grande importância em seu bom desempenho, já que é ele que conhece, ou deve conhecer os
clientes para quem vai vender ou vendeu. Além disso, pode buscar no mercado os melhores
clientes para sua empresa.
Preço: R$50,00

Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Operador de Cobrança

•

Crédito;

•

Inadimplência;

•

Cobrança;

•

Órgãos de proteção ao crédito;

•

Serasa e SPC;

•

Serviços gratuitos;

•

Meproteja;

•

Educação financeira;

•

Serviços para pequenas e médias empresas;

•

O operador de cobrança;

•

Tipos de consumidores inadimplentes;

•

Classificação dos pagamentos atrasados;

•

Correspondência por cobrança;

•

Cobrança via telefone;

•

Tipos de cobrança que podem ser realizadas por meio de ligação telefônica;

•

Vantagens da cobrança por telefone;

•

Realizando a ligação;

•

Cobrança porta a porta;

•

Cobrança bancária;

•

Nomenclatura utilizada em transações bancárias;

•

Terceirização da cobrança;

•

Cobrança judicial;

•

Ação de execução da dívida;

•

Recuperação judicial;

•

Falência;

•

O plano de cobrança para empresas e o código do consumidor;

•

Nove etapas para o sucesso no processo de cobrança f;

•

O código de defesa do consumidor;

•

Artigos e cases de sucesso;

•

Case de sucesso: universidade mackenzie e a empresa call tech;

•

Case de sucesso: talk telecon corportion e casas Bahia;

•

Case de sucesso: perspectivas sob controle;

•

Artigo: cobrança - nessa crise, fujamos para frente;

•

Artigo: o segredo do sucesso na cobrança;

•

Artigo: medidas abusivas do profissional de cobrança.

Curso Online de Gestor de Relacionamento
O curso Gestor de Relacionamento por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimentos pertinentes ao sucesso da gestão do relacionamento, entendendo o seu
funcionamento,
Carga Horária: 80 horas
Preço: R$200,00

Conteúdo Programático do curso online Gestor de Relacionamento

•

Habilidades de um gestor; Capacidade analítica;

•

Comunicação assertiva; Criatividade;

•

Visão do cliente; Liderança;

•

Postura ética; Persuasão;

•

Relacionamento interpessoal;

•

Visão do negócio; Marketing pessoal eficaz;

•

Saber ouvir; Habilidades comunicativas;

•

Como anda seu potencial comunicativo;

•

Ganhos com a comunicação eficaz;

•

Fatores que contribuem com a comunicação eficaz;

•

A voz da liderança;

•

Psicodinâmica vocal; Articulação ou dicção;

•

Pronúncia; Entonação;

•

Inflexão; Pausas;

•

Ritmo ou velocidade;

•

Vocabulário; Projeção vocal;

•

Gestos e identidade corporal;

•

Gestão de competências; Mutações no trabalho;

•

Competências de uma organização;

•

Aprendizagem e gestão de conhecimento;

•

Gestão de conhecimento;

•

A empresa x conhecimento;

•

Gestão de conflito; "Partes" conflitantes internas;

•

A administração do tempo (seu tempo é uma trindade);

•

Planejamento estratégico;

•

O que é planejamento estratégico?;

•

Etapas do planejamento estratégico;

•

Onde se quer chegar / questão principal;

•

Situação atual; Objetivos;

•

Metas s.m.a.r.t.; Plano de ação;

•

Avaliações dos resultados/correções necessárias;

•

Feedback; Feedback para grupos;

•

Formas de dar o feedback; Como receber o feedback;

•

Conhecendo o marketing;

•

Funções básicas do marketing;

•

Troca, transações, relacionamento e mercado;

•

Aplicação do marketing; Administração do marketing;

•

Papel do gerente de marketing;

•

Sistema de marketing; Ambiente de marketing;

•

Pesquisa de marketing;

•

Desenvolvimento do plano de marketing;

•

Comportamento do consumidor;

•

Segmentação de mercado;

•

Satisfação, valor e fidelidade do cliente;

•

Marketing de relacionamento;

•

Objetivos e metas do marketing de relacionamento;

•

Pós-marketing; Elementos do pós-marketing;

•

Composto de comunicações;

•

Psicologia do pós-marketing;

•

Estratégias competitivas (atrair, reter e cultivar clientes);

•

Fidelidade e retenção do cliente;

•

Construção de relacionamento duradouro com os clientes;

•

Entrega de valor e satisfação para o cliente;

•

Marketing de relacionamento x qualidade total;

•

Marketing transacional x marketing de relacionamento;

•

Mercado corporativo;

•

Motivação para o marketing de relacionamento;

•

Atributos básicos para o marketing de relacionamento;

•

Modelo de mensuração do relacionamento;

•

Implantação do marketing de relacionamento;

•

Crm: da preparação à implantação;

•

Tipos de CRM; Fases da CRM;

•

Atividades e estágios; Benefícios do crm;

•

Operador de relacionamento;

•

Definições: televendas, telemarketing, call center e contact center;

•

Conceito de televendas; Conceito de telemarketing;

•

Serviços mais utilizados em telemarketing;

•

Conceito de Call Center; Conceito de Contact Center.

Curso Online de Gestor de Cobrança
O curso Gestor de Cobrança por meio da Educação a Distância, oferece ao participante
conhecimento sobre o papel do gestor e a importância da recuperação de crédito usando as
estratégias na área de cobrança.
Preço: R$120,00

Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Gestor de Cobrança

•

Mercado de crédito;

•

Critérios que as empresas usam para liberação de crédito;

•

As taxas de mercado;

•

Expansão do crédito;

•

Pesquisas e tendências de mercado em recuperação de crédito;

•

Comportamento do mercado;

•

Receptividade do inadimplente;

•

Dia a dia do negociador;

•

Preparo dos profissionais para a recuperação de crédito no mercado;

•

Importância da recuperação de crédito;

•

Perfil do consumidor 2.0;

•

Como lidar com reclamações e agressividade;

•

Conhecendo as redes sociais;

•

Conhecendo leis, código de ética abt e probare;

•

Principais artigos do código de defesa do consumidor;

•

Perfil do gestor de cobrança;

•

Estratégia de cobrança em processos, tecnologia e pessoas;

•

Como recrutar e selecionar o profissional em cobrança;

•

Recrutar e selecionar;

•

Monitoramento;

•

Treinamentos;

•

Perfil do negociador;

•

O gestor pode estabelecer ações para seu negociador;

•

Identificando o negociador;

•

Como fidelizar e acompanhar resultados da cobrança;

•

Feedbacks individuais e equipe;

•

Coaching;

•

Como lidar com o estresse;

•

Identificar uma situação de conflito;

•

Analisar a situação;

•

Identificar a origem da situação;

•

Construir alternativas para solução;

•

Tomada de decisão;

•

Gerenciamento de conflitos no espaço de trabalho;

•

Poder da empregabilidade;

•

Estratégias da cobrança ativa e receptiva;

•

Ações de receptivo;

•

Tecnologia de telefonia para o negociador;

•

Relatórios quantitativos e qualitativos;

•

Recursos para telefonia;

•

Relatórios eletrônicos;

•

O relacionamento entre o cliente e o negociador;

•

Como despertar o desejo do cliente em negociar;

•

Aprender a negociar pelo telefone e presencial;

•

O planejamento como ferramenta na utilização de estratégias;

•

A importância da comunicação;

•

Os elementos da comunicação;

•

Tratamento;

•

Na comunicação deve ter ação;

•

Empatia x responsabilidade;

•

Ação x sintonia;

•

Confiança pelo conhecimento;

•

Foco;

•

Modificando percepções;

•

Flexibilidade situacional;

•

Esclarecimento das expectativas;

•

Equipe;

•

Ferramentas motivacionais;

•

Dez atitudes e posturas que fazem a diferença para o gestor;

•

Controle da comunicação na tecnologia da telefonia;

•

O planejamento e o gerenciamento da carteira de inadimplentes;

•

Conhecendo as etapas e técnicas de recuperação de crédito;

•

Forma de abordagem;

•

Diagnóstico;

•

Sondagem / perguntas;

•

Argumentação/conduzir contato;

•

Diferentes formas de argumentar;

•

Argumentação com base em exemplos;

•

Argumentação por analogia;

•

Argumentação de autoridade;

•

Argumentação com base em causas;

•

Argumentação dedutiva;

•

Objeção;

•

Como agir durante uma objeção?

•

Como superar objeções;

•

Objeções mais frequentes e se preparar para cada uma delas;

•

Acordos/fechamento;

•

Encerramento;

•

Gestão em equipe de cobrança;

•

Como implantar campanhas motivacionais;

•

Desenvolvendo a autoestima para maior motivação;

•

Mitos da motivação;

•

O que motiva o indivíduo;

•

O círculo da motivação;

•

Pessoas motivadas;

•

Conquistar pessoas diariamente;

•

Produtividade e motivação;

•

Acompanhando os resultados quantitativos e qualitativos das operações;

•

Dinâmica da equipe e funcionamento individual;

•

Trabalhando cases;

•

Cases de Cobrança;

•

Conquistar a fidelização;

•

Anexo 1: decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008;

•

Anexo 2: código de ética do programa de autorregulamentação do setor de relacionamento com
clientes e consumidores;

•

Referencias Bibliográficas.

Curso Online de Gestor de Televendas
O curso Gestor de Televendas por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimento sobre o papel do gestor e seu grande desafio que é encontrar um meio de
organizar e planejar para obter um resultado positivo e produtivo.

Carga Horária: 60 horas
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Gestor de Televendas

•

Conceitos de Mercado;

•

Conceitos, aplicações e tendências do mercado em diferentes segmentos de vendas;

•

Ação Tática;

•

Ação Estratégica;

•

Alinhar Processos e Fluxos de Trabalho;

•

Relatórios Gerenciais;

•

Equipe;

•

Estrutura;

•

Sistemas e Tecnologia;

•

Ferramentas do televendas;

•

Treinamentos;

•

Monitoria da gestão e qualidade;

•

Outras Estratégias;

•

Cenário competitivo que exigem pessoas cada vez mais qualificadas;

•

Estratégias de televendas;

•

Estratégias do atendimento ativo e receptivo em televendas: campanhas, mídias e malas diretas;

•

Ações de ativo;

•

Ações de receptivo;

•

Tecnologia de telefonia para o televendas;

•

Relatórios quantitativos e qualitativos;

•

Recursos para telefonia;

•

Relatórios eletrônicos;

•

O Relacionamento entre o cliente e o agente;

•

Ações ativo;

•

Como despertar o desejo;

•

Aprender a falar pelo telefone;

•

Práticas que auxiliam as vendas;

•

Planejamento como ferramenta na utilização de estratégias;

•

Técnicas e etapas de televendas;

•

Gestão da operação;

•

Processo no televendas;

•

Planejamento de horários;

•

Treinamentos iniciais e contínuos;

•

Planejamento da oferta de produtos e/ou serviços;

•

O planejamento de férias, licença e folgas;

•

Técnicas e etapas de televendas;

•

Planejamento;

•

Planejar sua Meta de Vendas;

•

Planejar Necessidades dos Clientes Dia e Mês;

•

Planejar Quantidade de Contatos Cliente/Mês;

•

Planejar Ofertas e Promoções dos Produtos e/ou Serviços que Irá Oferecer;

•

Aproximação;

•

Oferta;

•

Sustentação;

•

Estratégias para o televendas;

•

Forma de Abordagem;

•

Diagnóstico;

•

Sondagem / Perguntas;

•

Argumentação/ Conduzir Contato;

•

Objeção;

•

Acordos/Fechamento;

•

Encerramento;

•

Pós-Vendas;

•

Como implantar campanhas motivacionais;

•

Dados quantitativos;

•

Dados qualitativos;

•

Implantar uma campanha;

•

Ideias motivacionais;

•

Desenvolvendo a autoestima para maior motivação;

•

Mitos da motivação;

•

O que motiva o indivíduo;

•

O círculo da motivação;

•

Pessoas motivadas;

•

Conquistar pessoas diariamente;

•

Produtividade e motivação;

•

Dinâmica da equipe, funcionamento individual;

•

Desenvolvendo os agentes de vendas por meio da monitoria qualitativa e quantitativa;

•

Como aumentar os resultados e direcionar o agente de vendas por meio do coaching e feedback;

•

Conquistar a fidelização e continuidade do relacionamento com o cliente por intermédio do
acompanhamento na pós-venda;

•

O líder organizando e gerenciando equipes para obtenção dos resultados desejados;

•

Sistemas e infraestrutura;

•

O ambiente de trabalho;

•

O SLA;

•

O produto e/ ou serviço;

•

Por que é preciso conhecer bem o produto?

•

Os recursos humanos;

•

O número de pessoas;

•

Nível de conhecimento da equipe;

•

O tempo de atendimento médio da equipe;

•

Gerenciamento de conflitos no espaço de trabalho;

•

Pontes fortes e a melhorar da equipe;

•

Assiduidade de equipe;

•

Monitoria de equipe;

•

Gestão de pessoas;

•

Os agentes de televendas;

•

Os gestores;

•

Os agentes de back-office;

•

Monitores;

•

Instrutores de treinamento;

•

O processo de comunicação junto aos seus liderados como fator de sucesso em um mercado
competitivo;

•

Comunicação como ferramenta do televendas;

•

A importância da comunicação;

•

Os elementos da comunicação;

•

Atenção concentrada;

•

A importância da clareza - os oito mandamentos da arte de escutar;

•

Tratamento;

•

A comunicação deve ter ação;

•

Empatia x responsabilidade;

•

Ação x sintonia;

•

Confiança pelo conhecimento;

•

Foco;

•

Modificando percepções;

•

Flexibilidade situacional;

•

Esclarecimento das expectativas;

•

Equipe;

•

Ferramentas motivacionais;

•

Seja profissional em todos os momentos e com todas as pessoas;

•

Dez atitudes e posturas que fazem a diferença para o gestor;

•

Controle da comunicação na tecnologia da telefonia;

•

Perfil profissional de vendas;

•

Perfil e cases do gestor de vendas;

•

Qualidade dos supervendedores;

•

Você deve ser assertivo;

•

Você deve ter "ego drive";

•

Você deve ter força de ego;

•

Você deve assumir riscos;

•

Você deve ser inovador;

•

Você deve ter o senso de urgência;

•

Você deve ter empatia;

•

Perfil necessário para o gestor de televendas;

•

Rotina das ações do gestor;

•

Como recrutar e selecionar profissional em vendas;

•

Recrutar e selecionar;

•

Monitoramento;

•

Treinamentos;

•

O agente de televendas;

•

Pessoas com afinidade técnica para qualquer produto;

•

Desejo de aprender a reaprender;

•

Capacidade de comunicação;

•

Flexibilidade;

•

Demonstrar proatividade no dia a dia;

•

Perfil do agente de televendas;

•

Como fidelizar e acompanhar resultados dos televendedores;

•

No feedback individual e equipe;

•

Como lidar com conflitos;

•

Como identificar os talentos e promover a motivação no dia a dia;

•

Qualidades do vendedor;

•

Perfil do consumidor 2.0;

•

Brasil recordista;

•

Aplicações da tecnologia 2.0;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Como Montar seu Call
Center
O curso de Como Montar seu Call Center por meio da Educação a Distância oferece ao
participante, conhecimentos e ferramentas para ter sucesso nesse empreendimento, por meio
de uma estrutura física adequada e um atendimento eficaz.

Carga Horária: 80 horas
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Como Montar seu Call Center

•

Conceitos de mercado;

•

Introdução;

•

Conceitos, aplicações dos diversos segmentos empresariais;

•

Tendências dos mercados em um cenário competitivo;

•

A utilização do call center como ferramenta estratégica da empresa;

•

Conceitos de operações ativa/receptiva;

•

Visão do mercado de call center;

•

Evolução do call center;

•

Perfil do gestor para call center;

•

Competências e habilidades do gestor;

•

Indicadores de performance e métricas;

•

Identificando e retendo talentos;

•

Promovendo o desenvolvimento das pessoas por meio de capacitação;

•

Como construir e gerir uma avaliação de performance e resultados;

•

Desafios do supervisor como coach - gerenciamento de call center;

•

Recursos humanos - etapas do processo seletivo;

•

Treinamento para call center;

•

Estratégias para o call center;

•

Visão gerencial, probare e lei;

•

Tendências no uso de tecnologias no call center;

•

Planejamento e dimensionamento de call center;

•

Construindo processos;

•

Investimento para montar de call center;

•

Etapas de uma implementação de call center;

•

Ferramentas para o call center;

•

Gestão do call center;

•

Como adaptar ao decreto lei;

•

Estabelecendo metas e objetivos para cada operação;

•

Trabalhando a motivação e incentivo por meio de campanhas;

•

Referências bibliográficas.

Curso Online de Backoffice

O curso de Backoffice por meio da Educação a Distância oferece ao participante conhecimentos
de um melhor relacionamento e incentivo com a equipe para executar com maior eficiência
suas tarefas.
Carga Horaria: 80h
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Backoffice

•

Conceitos de mercado

•

Tendência e conceitos do backoffice no mercado de atendimento ao cliente;

•

Aplicações em backoffice;

•

Papel profissional do backoffice;

•

Perfil do profissional do backoffice;

•

A necessidade e acompanhamento das informações junto a outras áreas;

•

Como construir, acompanhar e adequar as informações;

•

A importância da organização e o planejamento no backoffice;

•

Como gerir o workflow com outras áreas;

•

Trabalhando com relatórios e prazos;

•

Construindo os processos de atendimento;

•

Técnicas de relacionamento interpessoal;

•

Como desenvolver habilidades para uma boa negociação e argumentação;

•

Importância do vocabulário e linguagem no relacionamento interpessoal;

•

Habilidades no relacionamento para motivação e qualidade no trabalho;

•

Assertividade, flexibilidade, proatividade e empatia;

•

A voz transmitindo emoção durante o contato;

•

Como criar imagens acústicas positivas e conquistar a confiança do cliente;

•

Como utilizar uma abordagem adequada ao lidar com um conflito;

•

Como trabalhar cada contato;

•

Automotivação como fator determinante para o crescimento pessoal e profissional;

•

Comunicação;

•

A importância da comunicação;

•

Linguística - habilidade em comunicar-se com diferentes perfis de profissionais;

•

Vocabulário - habilidade em comunicar-se de forma adequada;

•

Emocional - gerenciamento das emoções;

•

A monitoria da qualidade na transformação dos resultados da organização;

•

Como lidar com conflitos de interesses entre as áreas;

•

Como retornar as resoluções para linha de frente;

•

A importância do fechamento e conclusão do processo.

Curso Online de Gestor de Help desk
O curso Gestor de Help Desk por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimento sobre o papel do gestor e seu grande desafio que é encontrar um meio de
organizar e planejar para obter um resultado positivo e produtivo.

Carga Horária: 80 horas
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Gestor de Help desk

•

Conceitos;

•

Introdução;

•

Conceitos, aplicações e tendências do mercado de atendimento em help desk;

•

Cenário competitivo que exigem pessoas cada vez mais qualificadas;

•

Perfil do consumidor 2.0;

•

Organização e planejamento no help desk;

•

Estratégias do atendimento técnico ativo e receptivo;

•

O planejamento como ferramenta na utilização de estratégias em help desk;

•

Construir o gestão à vista com foco na solução x metas;

•

O líder organizando e gerenciando equipes para obtenção dos resultados desejados;

•

O processo de comunicação no helpdesk;

•

Perfil profissional;

•

Perfil do gestor de help desk;

•

Como recrutar e selecionar profissiona l em help desk;

•

Como acompanhar resultados dos tickets dos técnicos, individual e de equipe;

•

Como lidar com o estresse e conflito de interesses;

•

Como identificar os talentos e promover a motivação no dia a dia;

•

Exigências para liderar;

•

Gestão de equipe;

•

Como implantar campanhas motivacionais, individual e equipe;

•

Desenvolvendo a autoestima para maior motivação para obter o resultado;

•

Como ser orientado a acompanhar os resultados de diferentes operações;

•

Dinâmica da equipe e funcionamento individual;

•

Trabalhando cases;

•

Desenvolvendo os agentes técnicos por meio da monitoria qualitativa e quantitativa;

•

Conquistar a fidelização e continuidade do relacionamento com o cliente;

Curso Online de Operador de
Relacionamento
O curso Operador de Relacionamento por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimento sobre o sucesso da gestão do relacionamento, entendendo o seu funcionamento,
comunicação atual nas grandes empresas do ramo e muito mais.

Carga Horária: 60 horas
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Operador de Relacionamento

•

Histórico do Telemarketing;

•

Resumo do Histórico do Telemarketing no Mundo e no Brasil;

•

Definições: Televendas, Telemarketing, Call Center e Contact Center;

•

Conceito de Televendas; Conceito de Telemarketing;

•

Aplicações do Telemarketing; Tipos de Telemarketing;

•

Serviços mais utilizados em Teleatendimento;

•

SAC; Serviços 0800;

•

Pesquisa; Pré-agendamento;

•

Ações promocionais One - to - One; Propaganda;

•

Vendas; Pós-Venda;

•

Help Desk; Cobrança e Recuperação de Ativos;

•

Follow Up; Atualização de Mailings e Cadastros;

•

Conceito de Call Center; Conceito de Contact Center;

•

As 9 Competências do Operador de relacionamento;

•

Capacidade Analítica; Comunicação Assertiva;

•

Criatividade; Visão do Cliente;

•

Liderança; Postura Ética;

•

Persuasão; Relacionamento Interpessoal;

•

Visão de Negócio; Perfil do Operador de Relacionamento;

•

CRM - Customer Relationship Management;

•

Tipos de CRM; Benefícios do CRM;

•

Conhecendo o Marketing; Funções Básicas do Marketing;

•

A que se aplica o Marketing?; Marketing de Relacionamento;

•

Objetivos e Metas do Marketing de Relacionamento;

•

Relacionamento com o Cliente; Ferramentas;

•

Database Marketing; Telemarketing;

•

Comunicação Dirigida; Suporte;

•

Comunicação Assertiva e empática;

•

Comunicação Bem Sucedida; Comunicação Interpessoal;

•

Atendimento; Tratamento; Comunicação Institucional;

•

Qualidade em Atendimento ao Cliente;

•

O que é Necessário para Realizar um Bom Atendimento;

•

Categorias Comunicativas e suas Impressões;

•

Avaliação e Descrição; Controle e Orientação do Problema;

•

Estratégia e Espontaneidade; Não Envolvimento e Empatia;

•

Superioridade e Igualdade; Certeza e Afirmações Provisórias;

•

Ferramentas da comunicação Oral em Atendimento;

•

Voz; Ressonância;

•

Frequencia; Intensidade;

•

Articulação; Inflexão;

•

Pausa; Ritmo ou Velocidade de Fala;

•

Vocabulário; Projeção Vocal;

•

O Poder da Escuta ;

•

Os papéis do Cliente e a Pesquisa sobre seu comportamento;

•

Ferramentas para Ouvir o Cliente;

•

Planejamento Estratégico; Estratégia Organizacional;

•

O que é Planejamento Estratégico;

•

Etapas do Planejamento Estratégico;

•

Aonde se quer Chegar / Questão Principal;

•

Situação Atual; Objetivos;

•

Metas SMART; Plano de Ação;

•

Avaliação dos Resultados / Correções Necessárias;

•

Técnicas de Atendimento Telefônico;

•

Passos para o Atendimento Eficaz ao Telefone;

•

Identifique o Cliente; Aprenda sobre seu Cliente;

•

Atendendo o Cliente com Elegância;

•

O Cliente sempre tem Razão?;

•

Como Personalizar um Atendimento;

•

Que Evitar Diante do Cliente?;

•

Atendimento via Chat e E-mail;

•

Diferenças entre Atendimento por Telefone e Chat;

•

Linguagem Informal x Formal;

•

Qualidade do Texto no Atendimento via Chat e E-mail;

•

Saber Ler, o segredo da Venda Online;

•

Dicas para Escrever bem; Dicas Gramaticais;

•

Os 100 Erros mais Freqüentes na Escrita;

•

Gestão de Relacionamento; Inteligência Emocional;

•

Níveis de Inteligência Emocional;

•

O Papel da Amígdala: Um Centro do Cérebro Límbico;

•

Gestão de Conflitos; Administrando os Conflitos com o Cliente;

•

Descubra a Causa Subjacente do Conflito;

•

Intervindo nos Conflitos Pessoais;

•

Revigore o Compromisso com o Cliente;

•

Técnicas de Negociação; MACNA;

•

Negociações distributivas e integrativas;

•

Negociações ásperas e afável;

•

A teoria do Sucesso de uma Negociação;

•

Processo Racional para a tomada de Decisão;

•

Metodologia de uma Negociação; Fazes no Processo de Negociação;

•

Pontos Chave da Negociação; Táticas de Negociação de Impasse;

•

Etapas da Negociação de Conflitos / impasses;

•

Estilos de Negociação; Técnicas de Rapport;

•

Princípios Fundamentais do Rapport;

•

Acompanhamento; Espelhamento Direto;

•

Espelhamento Cruzado; Potencializadores do Rapport;

Curso Online de Gestor de Backoffice
O curso Gestor de Backoffice, por meio da Educação a Distância, oferece ao participante
conhecimento sobre o papel do Gestor de backoffice, o qual precisa estar atento, ser
competitivo e dinâmico, sabendo o que o cliente busca e como satisfazê-lo.

Preço: R$60,00 reais
Carga Horária: 60h

Conteúdo Programático do curso online Gestor de Backoffice

•

Conceitos e aplicações do mercado de back Office;

•

Tendências dos mercados em um cenário competitivo que exigem pessoas cada vez mais
qualificadas;

•

Estratégias do back office na resolução e metas do atendimento;

•

Como planejar as ações para o dia a dia;

•

A utilização de estratégias promovendo soluções;

•

O líder organizando e gerenciando equipes para obtenção dos resultados desejados;

•

O processo de comunicação junto aos seus liderados como fator de sucesso em um mercado
competitivo;

•

Como gerir o workflow com outras áreas, determinando prazos;

•

Trabalhando com relatórios qualitativos e quantitativos;

•

Construindo o processo de atendimento junto a monitoria da qualidade;

•

Perfil gestor do back Office;

•

Como recrutar e selecionar profissional em back Office;

•

Como fidelizar e acompanhar resultados da equipe de back Office;

•

Como lidar com o estresse e conflitos na área de back Office;

•

Como identificar os talentos e promover a motivação no dia a dia;

•

Exigências para liderar;

•

Como implantar campanhas motivacionais individual e equipe;

•

Desenvolvendo a auto-estima para maior motivação para obter o resultado;

•

Conhecendo e trabalhando os diferentes perfis dentro da equipe;

•

Como aumentar os resultados e direcionar a equipe de back office através do coaching e
feedback;

•

Conquistar a fidelização e continuidade do relacionamento com o as áreas através do
acompanhamento;

•

Referências bibliográficas.

Curso Online de A Voz e a Fala no
Telemarketing
O curso A Voz e a Fala no Telemarketing por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de fonoaudiologia o conhecimento sobre Call Center,Voz, telemarketing, disfonia,
saúde vocal e muito mais.

Carga Horária: 60 horas
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online A Voz e a Fala no
Telemarketing

•

História do Telemarketing no Brasil;

•

Características gerais do telemarketing;

•

Telefone como força de vendas;

•

Relação entre linguagem, voz, e fala;

•

Comunicação humana;

•

Linguagem Falada;

•

Linguagem Corporal;

•

A Linguagem corporal durante uma conversa ou entrevista de emprego;

•

Voz;

•

Funções dos Órgãos da Fala;

•

Mecanismos de Controle da Voz;

•

Mecanismos de Impostação da Voz;

•

Perfil vocal do operador de telemarketing;

•

Saúde vocal;

•

Disfonia;

•

Disfonias funcionais, orgânico funcionais e orgânicas;

•

Aquecimento e desaquecimento vocal;

•

Objetivos do Aquecimento Vocal;

•

Exercícios realizados no Aquecimento Vocal;

•

Objetivos do Desaquecimento;

•

Exercícios realizados no Desaquecimento Vocal;

•

Como manter uma boa comunicação no telefone;

•

Sutilezas e Descaminhos da Comunicação;

•

Vícios durante a comunicação;

•

Como eliminar os vícios;

•

Pecados capitais da comunicação;

•

Use uma linguagem correta;

•

Fale com emoção;

•

Alcançando o sucesso na comunicação;

•

Recursos que deverão ser incluídos no seu script;

•

TESTE (Canal de Comunicação).

Curso Online de Fidelização de Clientes
O curso demonstra a necessidade de conhecer não só o produto ou serviço oferecido, mas
entender o perfil do mercado e principalmente do cliente dando ao consumidor a satisfação
necessária.

Carga Horária: 60 horas
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Fidelização de Clientes

•

Introdução;

•

O consumidor;

•

Satisfação de cliente;

•

Pré-venda;

•

Clareza na comunicação;

•

Venda;

•

Primeiro contato;

•

Lista de contato;

•

Pós-venda;

•

Reclamações;

•

Fidelização;

•

Pontos importantes na fidelização dos clientes;

•

Clientes especiais;

•

Avaliação do processo;

•

Componentes de uma pesquisa de marketing;

•

Estrutura de uma avaliação de satisfação;

•

Métodos da pesquisa;

•

Tipos de análise - qualitativa e quantitativa;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Back Office: Servindo para
liderar
O curso de Back Office: Servindo para liderar, por meio da Educação a Distância, oferece ao
participante conhecimentos de um melhor relacionamento e incentivo com a equipe para
executar com maior eficiência suas tarefas. Buscando o desenvolvimento necessário que o líder
precisa ter na busca por melhorar e desenvolver pessoas. Inspirá-las a vivenciar a visão, a
missão, os valores da empresa, do grupo, da própria vida.

Carga Horaria: 140h

Preço: R$200,00

Conteúdo Programático do curso online Back Office: Servindo para
liderar

•

Introdução;

•

Conceitos de mercado;

•

Tendências e conceitos do Back office no mercado de atendimento ao cliente;

•

Aplicações em Back office

•

Papel profissional do Back office;

•

Perfil do profissional do Back office;

•

A necessidade e acompanhamento das informações junto a outras áreas;

•

Como construir, acompanhar e adequar as informações;

•

A importância da organização e o planejamento no Back office;

•

Como gerir o workflow com outras áreas;

•

Trabalhando com relatórios e prazos;

•

Construindo os processos de atendimento;

•

Técnicas de relacionamento interpessoal;

•

Como desenvolver habilidades para uma boa negociação e argumentação;

•

Importância do vocabulário e linguagem no relacionamento interpessoal;

•

Habilidades no relacionamento para motivação e qualidade no trabalho;

•

Assertividade, flexibilidade. Pró-atividade e empatia;

•

A voz transmitindo emoção durante o contato;

•

Como criar imagens acústicas positivas e conquistar a confiança do cliente;

•

Como utilizar uma abordagem adequada ao lidar com um conflito;

•

Auto-motivação para o crescimento pessoal e profissional;

•

Comunicação: A importância da comunicação;

•

Linguística - habilidade em comunicar-se com diferentes perfis de profissionais;

•

Vocabulário - Habilidade em comunicar-se de forma adequada;

•

Emocional - Gerenciamento das emoções;

•

A monitoria da qualidade na transformação dos resultados da organização;

•

Como lidar com conflitos de interesse entre as áreas;

•

Como retornar as resoluções para linha de frente;

•

A importância do fechamento e conclusão do processo;

•

O que é liderança?;

•

Estilos de Liderança;

•

Teorias de Liderança;

•

Atributos de um líder;

•

Comunicação e liderança;

•

Feedback e Liderança;

•

Tipos de feedback;

•

Aplicação do Feedback Positivo;

•

Aplicação do Feedback Corretivo;

•

Atributos de um líder servo;

•

A respeito do poder e liderança;

•

Poder e autoridade;

•

Líder e sua equipe: um caso de amor;

•

Inteligência Emocional e Liderança;

•

Competências da Inteligência Emocional;

•

Competência Liderar para servir;

•

Competência Comunicar para servir;

•

Competência Motivação para servir;

•

Competência orientar para servir;

•

Vencendo com as pessoas;

•

Lições Finais da Liderança Servidora.

ESTUDE INGLÊS E ESPANHOL COM A EAPRENDA
ELEARNING

Curso Online de Inglês Completo (aulas online
ao vivo de conversação)
O curso online de Inglês Completo é realizado com aulas online ao vivo de conversação para
sua melhor aprendizagem gramatical e oral. Na escolha da forma de pagamento por cartão de
crédito, você terá 10 dias grátis de curso, pagará apenas R$ 7,90 na primeira mensalidade e
receberá 10% de desconto nas demais mensalidades durante todo o curso, para sua formação
completa. Venha falar um novo idioma com profissionais especializados e ao seu tempo. Aulas
24 horas do dia!
Carga Horaria: 240h
Preço: R$70,00 por mês

Conteúdo Programático do curso online Inglês Completo (aulas online
ao vivo de conversação)

BASIC ONE
UNIT 1

Global Travel Agency

LESSON
Verb to be- Affirmative, interrogative, negative; Wh-questions.
1
LESSON
Possessives; Descriptions.
2
LESSON
Where; preposition in; near, far from; numbers 1-100.
3
The alphabet; How do you spell...?; How old are you? What is your first, middle and
LESSON
last name? What's your full name? What's your phone number, address, ID number?
4
Where are you from? What color is your hair? What color are your eyes?
UNIT 2

A Shopping Spree

LESSON
How much; Demonstrative pronouns; Numbers 101-1000 (Assíncrono).
1
LESSON
Indefinite articles: a, an; Professions; Genitive, Whose
2
LESSON
Titles; Family tree; Genitive (cont.).
3
LESSON
What time is it now in ............? ; Morning, afternoon, and night; Am and pm.
4
UNIT 3

This is my house

LESSON There is, there are, affirmative, interrogative and negative; Parts of the house; How
1
many.
LESSON
Countable and uncountable nouns; Some, any; Is there ...?, Are there ...?.
2
LESSON
Many, much; A lot of, a little and a few.
3
LESSON
How much, how many; Containers
4
UNIT 4

What are you doing?

LESSON Plural; Prepositions: in, on, under, over, between, next to and behind; Definite article:
1
the; Review indefinite articles: a, an.
LESSON
Present continuous: affirmative.
2
LESSON
Present continuous: negative and interrogative.
3
LESSON
Can (ability): affirmative, negative, interrogative.
4

BASIC TWO
UNIT 5

Eric's Day

LESSON
Directions; City places; Linkers.
1
LESSON Days of the week; Prepositions: on, at. Simple present - Affirmative (I, you); Daily
2
routine; Adverbs of frequency (never, always, sometimes, usually);
LESSON Simple present - Affirmative (3rd person-he, she); Adverbs of frequency (always, never,
3
usually, sometimes)
LESSON
Simple present : Negative form.
4
UNIT 6

Does she live in Brazil?

LESSON
Simple present - interrogative form; Short answers.
1
LESSON Adverbs of frequency: How often; Once a ..., twice a ..., three/ four/ five, times
2
a.........every day, never.
LESSON Object Pronouns- me, you, her, him, it, you, us, them; Expressing feelings: love, hate,
3
like, enjoy, dislike, appreciate.
LESSON
Would like X Want; Use of " Some" in offerings.
4
UNIT 7

How are you feeling?

LESSON
Simple Present/ Present Continuous; Ordinal numbers.
1
LESSON
Have to/ Has to.
2
LESSON
Can/ May - Permission.
3
LESSON
Health Vocabulary; Why/ Because.
4
UNIT 8

What time will you go home?

LESSON
Seasons.
1
LESSON
Weather and clothes.
2
LESSON
Going to.
3

LESSON
Will- affirmative; Will- negative; Will- interrogative.
4

BASIC THREE
UNIT 9

Where were you?

LESSON
Past Tense of Verb To Be.
1
LESSON
Verb To Be- Negative.
2
LESSON
Verb To Be- Interrogative.
3
UNIT 10 Did They Take You To The Party?
LESSON
Simple past - regular verbs affirmative.
1
LESSON
Simple past regular verbs negative.
2
LESSON
Simple past regular verbs- interrogative.
3
UNIT 11 We Didn't Drink Fruit Punch.
LESSON
Simple past - regular verbs affirmative.
1
LESSON
Simple past irregular verbs negative.
2
LESSON
Simple past irregular verbs interrogative.
3
LESSON
First, Then, After that ; Simple past - regular and irregular verbs.
4
INTERMEDIATE ONE
UNIT 12 What were they doing yesterday when the lights went out?
LESSON
Past continuous- Affirmative.
1
LESSON
Past Continuous- negative and interrogative.
2
LESSON
Past continuous; Something, somebody, someone.
3
LESSON
Can, could.
4

UNIT 13 Brazil is such a beautiful country.
LESSON
Should, Must.
1
LESSON
May/ Might.
2
LESSON
Adjectives.
3
LESSON
Good at, Bad at; Which, What.
4
UNIT 14 I am as happy as she.
LESSON
So, Such; Comparatives.
1
LESSON
Superlative.
2
LESSON
As ... as, not as ... as.
3
LESSON
Less than; the least.
4

INTERMEDIATE TWO
UNIT 15 What is Brazil like?
LESSON
Be able to, Can/ Could.
1
LESSON
One, ones; What is it like?
2
LESSON
It takes; How Long... ?
3
UNIT 16 I'm going by myself.
LESSON
Feel Like; Someone/somebody, something, somewhere.
1
LESSON
Anybody/anyone, anything, anywhere; reflexive pronouns.
2
LESSON
By + Reflexive Pronouns.
3
UNIT 17 We have just arrived.
LESSON
Present perfect Affirmative, Simple Past, Recently and Lately.
1

LESSON
Present Perfect + Just.
2
LESSON
Present Perfect Interrogative; Have You Ever ...?
3
LESSON
Present Perfect + For and Since.
4

UPPER INTERMEDIATE
UNIT 18 How long have you been in the USA?
LESSON
How Long ...?
1
LESSON
Present Perfect Continuous.
2
LESSON
First and Second Conditionals.
3
UNIT 19 I wish I had studied more.
LESSON
Past Perfect.
1
LESSON
Past Perfect; Wish.
2
LESSON
Wish + Past perfect.
3
LESSON
Third Conditional.
4
UNIT 20 Joey said he could help me.
LESSON
Reported Speech- simple present, present continuous, can, could.
1
LESSON
Reported speech; Say and tell; Ask; Whether, If.
2
LESSON
-ED, - ING Adjectives.
3
LESSON
Reported Speech. Simple Past, Present Perfect and Future.
4
UNIT 21 I used to like her.
LESSON
Another, other and others; Used to.
1

LESSON
Be used to and get used to.
2
LESSON
Could have.
3
LESSON
Should have.
4

Curso Online de Espanhol (com aulas online ao
vivo de conversação)
O curso de Espanhol Completo, por meio da Educação a Distância, oferece ao profissional a
noção completa sobre a língua espanhola, contemplando aspectos inerentes ao idioma em
diferentes regiões e com sotaques variados.
Carga Horaria: 240h
Preço: R$70,00 reais

Conteúdo Programático do curso online Espanhol (com aulas online ao vivo de
conversação)

Lección 1

Básico 1

Básico 2

Lección 2

Lección 3

Lecció

Unidad 1

El Alfabeto / Saludos y
Despedidas
/
Números (hasta 50)
Puntuación / Acento
ortográfico

Meses del Año
Estaciones del Año

Unidad 2

Días de la Semana

Pronombres Personales

Estados del Ánimo

Artícu

Unidad 3

Verbo SER

Pesos y Medidas

De compras

Como
person

Unidad 4

Los Animales

Expresiones
Presentarse

Unidad 5

Datos de Identificación Verbo ESTAR

/

Signos

para
Artícu
Expresiones de Negación
Especi
La Familia

Los Ge

Unidad 6

Singular y Plural

Números (hasta 100)

Masculino y Femenino

Expres

Unidad 7

Informaciones
Personales

Invitar / Pedir / Aceptar

Características
de las Personas

Expres

Unidad 8

Partes del Cuerpo / Los
Los Colores
Sentidos

Las Prendas de Vestir

¿Qué

Verbo TENER

Expresiones
(deseo,
modo,
cantidad,Como
afirmación y negación)

Unidad 9

Básico 3

Intermediario 1

Unidad 10 Preposiciones

Los Utensilios de Cocina y
Otras Preposiciones
Mesa

Unidad 11 Actividades Habituales

Verbos
Regulares
Presente

en

Verbos
en
Imperfecto

Unidad 13 Uso de Muy / Mucho

La Casa

Los Muebles

Unidad 14 Conjunciones

Comparaciones

Heterotónicos

Unidad 15 Partes del Coche

Expresiones de Preferencia

Verbos
en
Indefinido

Homónimos de Géneros
Parónimos
Diferentes

Posesi

Indefinidos

Unidad 12 Medios de Transporte Pedidos e Instrucciones

Unidad 16

Intermediario 2

Profesiones

Pretérito

Pretérito

Irregularidades
Presente

enIrregu
Pretér

Pronombres
Demostrativos

Unidad 17 Los Alimentos

Falsos Amigos

Unidad 18 Números Ordinales

Verbos Regulares en FuturoUso de e/y - o/u

Verbo

Unidad 19 Verbo VENIR

Imperativo Afirmativo

La Ciu

Unidad 20

En el aeropuerto/En la
Heterogenéricos
estación/En la autopista

Imperativo Negativo
¿A qué hora?

Curso Online de Inglês Completo (sem aulas
online ao vivo de conversação)
O curso de Inglês Completo por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento completo sobre inglês.
Carga Horaria: 147h

Preço: R$50,00 por mês

Conteúdo Programático do curso online Inglês Completo (sem aulas
online ao vivo de conversação)

BASIC ONE
UNIT 1

Global Travel Agency

LESSON
Verb to be- Affirmative, interrogative, negative; Wh-questions.
1
LESSON
Possessives; Descriptions.
2
LESSON
Where; preposition in; near, far from; numbers 1-100.
3
The alphabet; How do you spell...?; How old are you? What is your first, middle and
LESSON
last name? What's your full name? What's your phone number, address, ID number?
4
Where are you from? What color is your hair? What color are your eyes?
UNIT 2

A Shopping Spree

LESSON
How much; Demonstrative pronouns; Numbers 101-1000 (Assíncrono).
1
LESSON
Indefinite articles: a, an; Professions; Genitive, Whose
2
LESSON
Titles; Family tree; Genitive (cont.).
3
LESSON
What time is it now in ............? ; Morning, afternoon, and night; Am and pm.
4
UNIT 3

This is my house

LESSON There is, there are, affirmative, interrogative and negative; Parts of the house; How
1
many.
LESSON
Countable and uncountable nouns; Some, any; Is there ...?, Are there ...?.
2
LESSON
Many, much; A lot of, a little and a few.
3
LESSON
How much, how many; Containers
4
UNIT 4

What are you doing?

LESSON Plural; Prepositions: in, on, under, over, between, next to and behind; Definite article:
1
the; Review indefinite articles: a, an.
LESSON Present continuous: affirmative.

2
LESSON
Present continuous: negative and interrogative.
3
LESSON
Can (ability): affirmative, negative, interrogative.
4

BASIC TWO
UNIT 5

Eric's Day

LESSON
Directions; City places; Linkers.
1
LESSON Days of the week; Prepositions: on, at. Simple present - Affirmative (I, you); Daily
2
routine; Adverbs of frequency (never, always, sometimes, usually);
LESSON Simple present - Affirmative (3rd person-he, she); Adverbs of frequency (always, never,
3
usually, sometimes)
LESSON
Simple present : Negative form.
4
UNIT 6

Does she live in Brazil?

LESSON
Simple present - interrogative form; Short answers.
1
LESSON Adverbs of frequency: How often; Once a ..., twice a ..., three/ four/ five, times
2
a.........every day, never.
LESSON Object Pronouns- me, you, her, him, it, you, us, them; Expressing feelings: love, hate,
3
like, enjoy, dislike, appreciate.
LESSON
Would like X Want; Use of " Some" in offerings.
4
UNIT 7

How are you feeling?

LESSON
Simple Present/ Present Continuous; Ordinal numbers.
1
LESSON
Have to/ Has to.
2
LESSON
Can/ May - Permission.
3
LESSON
Health Vocabulary; Why/ Because.
4
UNIT 8

What time will you go home?

LESSON
Seasons.
1

LESSON
Weather and clothes.
2
LESSON
Going to.
3
LESSON
Will- affirmative; Will- negative; Will- interrogative.
4

BASIC THREE
UNIT 9

Where were you?

LESSON
Past Tense of Verb To Be.
1
LESSON
Verb To Be- Negative.
2
LESSON
Verb To Be- Interrogative.
3
UNIT 10 Did They Take You To The Party?
LESSON
Simple past - regular verbs affirmative.
1
LESSON
Simple past regular verbs negative.
2
LESSON
Simple past regular verbs- interrogative.
3
UNIT 11 We Didn't Drink Fruit Punch.
LESSON
Simple past - regular verbs affirmative.
1
LESSON
Simple past irregular verbs negative.
2
LESSON
Simple past irregular verbs interrogative.
3
LESSON
First, Then, After that ; Simple past - regular and irregular verbs.
4
INTERMEDIATE ONE
UNIT 12 What were they doing yesterday when the lights went out?
LESSON
Past continuous- Affirmative.
1
LESSON
Past Continuous- negative and interrogative.
2

LESSON
Past continuous; Something, somebody, someone.
3
LESSON
Can, could.
4
UNIT 13 Brazil is such a beautiful country.
LESSON
Should, Must.
1
LESSON
May/ Might.
2
LESSON
Adjectives.
3
LESSON
Good at, Bad at; Which, What.
4
UNIT 14 I am as happy as she.
LESSON
So, Such; Comparatives.
1
LESSON
Superlative.
2
LESSON
As ... as, not as ... as.
3
LESSON
Less than; the least.
4

INTERMEDIATE TWO
UNIT 15 What is Brazil like?
LESSON
Be able to, Can/ Could.
1
LESSON
One, ones; What is it like?
2
LESSON
It takes; How Long... ?
3
UNIT 16 I'm going by myself.
LESSON
Feel Like; Someone/somebody, something, somewhere.
1
LESSON
Anybody/anyone, anything, anywhere; reflexive pronouns.
2

LESSON
By + Reflexive Pronouns.
3
UNIT 17 We have just arrived.
LESSON
Present perfect Affirmative, Simple Past, Recently and Lately.
1
LESSON
Present Perfect + Just.
2
LESSON
Present Perfect Interrogative; Have You Ever ...?
3
LESSON
Present Perfect + For and Since.
4

UPPER INTERMEDIATE
UNIT 18 How long have you been in the USA?
LESSON
How Long ...?
1
LESSON
Present Perfect Continuous.
2
LESSON
First and Second Conditionals.
3
UNIT 19 I wish I had studied more.
LESSON
Past Perfect.
1
LESSON
Past Perfect; Wish.
2
LESSON
Wish + Past perfect.
3
LESSON
Third Conditional.
4
UNIT 20 Joey said he could help me.
LESSON
Reported Speech- simple present, present continuous, can, could.
1
LESSON
Reported speech; Say and tell; Ask; Whether, If.
2
LESSON
-ED, - ING Adjectives.
3

LESSON
Reported Speech. Simple Past, Present Perfect and Future.
4
UNIT 21 I used to like her.
LESSON
Another, other and others; Used to.
1
LESSON
Be used to and get used to.
2
LESSON
Could have.
3
LESSON
Should have.
4

Curso Online de Espanhol (sem aulas online ao
vivo de conversação)
O curso de Espanhol Completo, por meio da Educação a Distância, oferece ao profissional a
noção completa sobre a lingua espanhola, contemplando aspectos inerentes ao idioma em
diferentes regiões e com sotaques variados.
Carga Horaria: 100h
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Espanhol (sem aulas online ao vivo de
conversação)

Lección 1
Básico 1

Lección 2

Lección 3

Lecció

Unidad 1

El Alfabeto / Saludos y
Despedidas
/
Números (hasta 50)
Puntuación / Acento
ortográfico

Meses del Año
Estaciones del Año

Unidad 2

Días de la Semana

Pronombres Personales

Estados del Ánimo

Artícu

Unidad 3

Verbo SER

Pesos y Medidas

De compras

Como
person

/

Signos

Básico 2

Intermediario 1

Unidad 5

Datos de Identificación Verbo ESTAR

La Familia

Los Ge

Unidad 6

Singular y Plural

Números (hasta 100)

Masculino y Femenino

Expres

Unidad 7

Informaciones
Personales

Invitar / Pedir / Aceptar

Características
de las Personas

Expres

Unidad 8

Partes del Cuerpo / Los
Los Colores
Sentidos

Las Prendas de Vestir

¿Qué

Verbo TENER

Expresiones
(deseo,
modo,
cantidad,Como
afirmación y negación)

Profesiones

Unidad 10 Preposiciones

Los Utensilios de Cocina y
Otras Preposiciones
Mesa

Unidad 11 Actividades Habituales

Verbos
Regulares
Presente

en

Verbos
en
Imperfecto

Unidad 13 Uso de Muy / Mucho

La Casa

Los Muebles

Unidad 14 Conjunciones

Comparaciones

Heterotónicos

Unidad 15 Partes del Coche

Expresiones de Preferencia

Verbos
en
Indefinido

Homónimos de Géneros
Parónimos
Diferentes

Posesi

Indefinidos

Unidad 12 Medios de Transporte Pedidos e Instrucciones

Unidad 16

Intermediario 2

para
Artícu
Expresiones de Negación
Especi

Los Animales

Unidad 9

Básico 3

Expresiones
Presentarse

Unidad 4

Pretérito

Pretérito

Irregularidades
Presente

enIrregu
Pretér

Pronombres
Demostrativos

Unidad 17 Los Alimentos

Falsos Amigos

Unidad 18 Números Ordinales

Verbos Regulares en FuturoUso de e/y - o/u

Verbo

Unidad 19 Verbo VENIR

Imperativo Afirmativo

La Ciu

Unidad 20

En el aeropuerto/En la
Heterogenéricos
estación/En la autopista

Imperativo Negativo
¿A qué hora?

Curso Online de Inglês Intensivo - Níveis Basic
Three e Intermediate One

O curso Inglês Intensivo por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento intensivo sobre a lingua inglesa.
Carga Horária: 100 horas
Preço: R$100,00 por mês

Conteúdo Programático do curso online Inglês Intensivo - Níveis Basic Three e
Intermediate One

BASIC THREE
UNIT 9

Where were you?

LESSON 1 Past Tense of Verb To Be.
LESSON 2 Verb To Be- Negative.
LESSON 3 Verb To Be- Interrogative.
UNIT 10 Did They Take You To The Party?
LESSON 1 Simple past - regular verbs affirmative.
LESSON 2 Simple past regular verbs negative.
LESSON 3 Simple past regular verbs- interrogative.
UNIT 11 We Didn't Drink Fruit Punch.
LESSON 1 Simple past - regular verbs affirmative.
LESSON 2 Simple past irregular verbs negative.
LESSON 3 Simple past irregular verbs interrogative.
LESSON 4 First, Then, After that ; Simple past - regular and irregular verbs.

INTERMEDIATE ONE
UNIT 12

What were they doing yesterday when the lights went out?

LESSON 1

Past continuous- Affirmative.

LESSON 2

Past Continuous- negative and interrogative.

LESSON 3

Past continuous; Something, somebody, someone.

LESSON 4

Can, could.

UNIT 13

Brazil is such a beautiful country.

LESSON 1

Should, Must.

LESSON 2

May/ Might.

LESSON 3

Adjectives.

LESSON 4

Good at, Bad at; Which, What.

UNIT 14

I am as happy as she.

LESSON 1

So, Such; Comparatives.

LESSON 2

Superlative.

LESSON 3

As ... as, not as ... as.

LESSON 4

Less than; the least.

Curso Online de Business English
O curso irá tratar de toda a modalidade de English Business, o conteúdo aborda desde a
apresentação em uma empresa aos principais aspectos de um contrato. O curso é ideal para
aqueles que sentem a necessidade de se integrarem no universo de negócios, especialmente os
internacionais. Imprescindível para aqueles que estão no meio empresarial ou até mesmo
desejam engajar-se nesse meio. Além de ser uma excelente fonte de estudo o curso irá
enriquecer seu currículo para uma futura entrevista de emprego, ou para você que já está
trabalhando na área e deseja desenvolver outra língua de forma aplicada, aumentando assim
suas oportunidades de prosperar dentro de uma empresa.
Carga Horaria: 60h
Preço: R$100,00 reais

Conteúdo Programático do curso online Business English

•

Profissões;

•

Anúncios de empregos;

•

Elaborando uma carta de apresentação;

•

Elaborando um currículo em inglês;

•

Entrevista de emprego;

•

Qualidades;

•

Preferências;

•

Partes da empresa (setores);

•

RH;

•

Comercial;

•

Marketing;

•

Financeiro;

•

Administrativo;

•

Logística;

•

Qualidade;

•

Produção

•

Almoxarifado;

•

Cargos, funções e atribuições;

•

E-mail;

•

Carta;

•

Telefone;

•

Reunião de Negócios;

•

Agendando reuniões;

•

Participando de reuniões;

•

Interrupções;

•

Concordando e discordando;

•

Marketing e Propaganda;

•

Contabilidade;

•

Franquias;

•

Aluguel;

•

Financeiro;

•

Restaurantes;

•

Comércio;

•

Transporte;

•

Hotelaria;

•

Assistência Médica;

•

O Plano de Negócios;

•

Fases da empresa;

•

Tipos de financiamentos;

•

Levantamento de necessidades;

•

Elaborando projetos;

•

Desenvolvendo produtos;

•

Cronograma;

•

Orçamento;

•

Prospectando clientes;

•

E-mail comercial;

•

Qualificando e analisando necessidades;

•

Elaborando uma proposta;

•

Elaborando uma apresentação de vendas;

•

Realizando uma apresentação de vendas e palestra;

•

Principais itens de um contrato.

Curso Online de Inglês para Viagens
O curso Inglês para Viagens por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento apropiado para viagens sobre a língua inglesa.
Carga Horaria: 120h
Preço: R$100,00 reais

Conteúdo Programático do curso online Inglês para Viagens

LEVEL 1 - Communicating in English
Describing routine, habits, daily activities or making a statement.
Describing something that is happening at the moment of speaking.
Describing events or activities that happened in a definite time in the past.
Describing activities and events in the future.
Describing past events, actions and situations when specific time reference is not given;
describing a situation or event that started in the past and has a strong connection with the
present.

LEVEL 2 - Going to The USA
Getting information about flights, check-in and boarding.
Engaging in casual conversations.
Understanding arrival procedures .
Filling out specific forms related to board control.
Proceeding upon arrival at Immigration and Customs.
Getting around using public transportation.
Understanding directions.
Eating out and restaurant vocabulary.
Hotel check-in as well as other kinds of lodging establishments.
Useful expressions.
Communicating in a polite way.

LEVEL 3 - Daily English
Introductions.
Buying from vending machines.
Going to the bank.
Ordering at a restaurant.
Setting appointments.
Dealing with money.
Doing your laundry.
Visiting friends.
Saying NO politely.
Driving In the USA.
General job vocabulary.
LEVEL 4 - American Culture
American costumes vs Brazilian costumes.
Traffic and cars.
First-aid and emergencies.

LEVEL 5 - Hot Tips
Packing; Documents; Declare your goods; Tax-free; Duty Free Shop; The USA and Time Zones

Curso Online de Inglês para o Transporte
O curso Aprendendo Inglês para o Turismo por meio da Educação a Distância oferece a todos e
mais especificamente os profissionais de diferentes meios de transporte, conhecimento
específico para melhor atender o turista em seu local de trabalho.
Preço: R$100,00
Carga Horaria: 120h

Conteúdo Programático do curso online Inglês para o Transporte

•

UNIT 1 LESSON 1

•

Dar as boas-vindas ao turista;

•

Cumprimentar o turista;

•

Apresentar-se;

•

Dizer sua nacionalidade;

•

Dizer sua ocupação;

•

Soletrar palavras;

•

Agradecer e retribuir um agradecimento.

•

UNIT 1 LESSON 2

•

Oferecer um meio de transporte;

•

Perguntar onde o turista deseja ir;

•

Informar distâncias, tempo de deslocamento e preços em geral;

•

Informar a hora.

•

UNIT 1 LESSON 3

•

Compreender perguntas sobre localização de ruas, avenidas, bairros; sobre endereços; sobre
rotas e tempo de deslocamento de linhas de ônibus; e sobre locais de parada;

•

Dar informações sobre localização de ruas, avenidas, bairros; sobre endereços; sobre rotas e
tempo de deslocamento de linhas de ônibus; e sobre locais de parada;

•

Denominar os principais sinais de trânsito;

•

Expressar proibição e obrigação.

•

UNIT 2 LESSON 1

•

Dar sugestões ao turista sobre lugares de lazer/visitação/compras/hospedagem;

•

Dar informações sobre lugares de lazer/visitação/compras/hospedagem;

•

Descrever lugares em geral.

•

UNIT 2 LESSON 2

•

Dar informações sobre a localização de lugares;

•

Dar informações sobre pontos de partida/chegada da cidade;

•

Indicar direções que ajudem a encontrar determinados lugares.

•

UNIT 2 LESSON 3

•

Abordar o turista que necessita de ajuda;

•

Dar informações sobre localização de hospitais/clínicas;

•

Prestar auxílio em caso de perda/extravio de objetos pessoais.

•

UNIT 3 LESSON 1

•

Informar o custo do deslocamento;

•

Perguntar sobre a forma de pagamento, fazer a devolução do troco e tratar problemas relativos
ao pagamento;

•

Agradecer e oferecer o cartão pessoal.

•

UNIT 3 LESSON 2

•

Agradecer pela preferência e oferecer o cartão de visita;

•

Despedir-se;

•

Desejar ao turista um bom retorno/uma boa estadia/um bom divertimento.

Curso Online de Inglês para o Comércio
O curso Aprendendo Inglês para o Comércio por meio da Educação a Distância oferece a todos
e mais especificamente os profissionais de diferentes meios de transporte, conhecimento
específico para melhor atender o turista em seu local de trabalho.
Preço: R$100,00 reais
Carga horaria: 80,00

Conteúdo Programático do curso online Inglês para o Comércio

•

UNIT 1 LESSON 1

•

Dar as boas-vindas ao turista;

•

Cumprimentar o turista;

•

Apresentar-se;

•

Dizer sua nacionalidade;

•

Dizer sua ocupação;

•

Soletrar palavras;

•

Agradecer e retribuir um agradecimento.

•

UNIT 1 LESSON 2

•

Descrever os tipos de lojas;

•

Descrever os departamentos de uma loja;

•

Descrever e identificar produtos em geral.

•

UNIT 2 LESSON 1

•

Abordar o cliente e descobrir o que ele deseja;

•

Descobrir o tipo de produto que ele procura;

•

Perguntar sobre os tamanhos/cores/modelos desejados.

•

UNIT 2 LESSON 2

•

Apresentar o produto;

•

Descrever produtos e argumentar uma venda;

•

Indicar a localização do provador;

•

Perguntar se o cliente deseja algo mais.

Curso Online de Inglês para a Hotelaria
O curso Aprendendo Inglês na Hotelaria por meio da Educação a Distância oferece a todos e
mais especificamente o profissional de hotelaria, um conhecimento específico para melhor
atender o turista em seu local de trabalho
Carga Horaria: 60h
Preço: R$100,00

Conteúdo Programático do curso online Inglês para a Hotelaria

•

UNIT 1 LESSON 1

•

Dar as boas-vindas ao turista;

•

Cumprimentar o turista;

•

Apresentar-se;

•

Dizer sua nacionalidade;

•

Dizer sua ocupação;

•

Soletrar palavras;

•

Agradecer e retribuir um agradecimento.

•

UNIT 1 LESSON 2

•

Perguntar se o turista tem reserva no hotel;

•

Solicitar informações cadastrais/pessoais;

•

Falar sobre o tempo de estadia;

•

Apresentar tarifas e acomodações;

•

Informar o número do quarto;

•

Informar horário de refeições/check out.

•

UNIT 1 LESSON 3

•

Dar informações sobre a infra-estruturar do hotel e do quarto;

•

Acompanhar o hóspede até o quarto e auxiliá-lo com a bagagem;

•

Informar telefones/ramais úteis.

Curso Online de Inglês para a Gastronomia

O curso Aprendendo Inglês para o Turismo por meio da Educação a Distância oferece a todos e
mais especificamente os profissionais de diferentes locais de gastronomia para melhor atender
o turista em seu local de trabalho.
Carga Horária: 100 horas
Preço: R$100,00

Conteúdo Programático do curso online Inglês para a Gastronomia

•

UNIT 1 LESSON 1

•

● Dar as boas-vindas ao turista;

•

● Cumprimentar o turista;

•

● Apresentar-se;

•

● Dizer sua nacionalidade;

•

● Dizer sua ocupação;

•

● Soletrar palavras;

•

● Agradecer e retribuir um agradecimento.

•

UNIT 1 LESSON 2

•

● Recepcionar o turista;

•

● Perguntar sobre reserva, lugar preferido e quantidade de pessoas;

•

● Informar tempo de espera e número de mesa;

•

● Acompanhar o turista até seu lugar e desejar uma boa refeição.

•

UNIT 2 LESSON 1

•

● Oferecer e informar a especialidade da casa;

•

● Perguntar sobre as preferências do turista;

•

● Entender o turista que expressa problemas alimentares.

•

UNIT 2 LESSON 2

•

●Anotar o pedido e fazer recomendações;

•

●Entregar o prato e a bebida;

•

●Descrever comidas e bebidas.

•

UNIT 2 LESSON 3

•

●Perguntar se pode retirar os pratos;

•

●Oferecer o cardápio de sobremesas;

•

●Explicar o cardápio;

•

●Oferecer uma bebida quente (chá/café);

•

●Compreender solicitações dos clientes.

•

UNIT 3 LESSON 1

•

● Explicar a conta;

•

● Acompanhar o turista até o caixa;

•

● Perguntar sobre a forma de pagamento;

•

● Solicitar que o turista digite sua senha;

•

● Fazer a devolução do troco;

•

● Agradecer pela preferência e oferecer o cartão do estabelecimento.

•

UNIT 3 LESSON 2

•

●Oferecer ao turista um meio de transporte;

•

●Despedir-se;

•

●Desejar ao turista uma boa estadia;

•

●Desejar ao turista bom retorno;

•

●Desejar ao turista um bom divertimento.

Curso Online de Inglês Intensivo - Níveis Basic
One e Basic Two
O curso Inglês Intensivo por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento intensivo sobre a lingua inglesa.
Carga Horária: 100 horas
Preço: R$150,00 reais

Conteúdo Programático do curso online Inglês Intensivo - Níveis Basic
One e Basic Two

BASIC ONE
UNIT 1

Global Travel Agency

LESSON 1Verb to be- Affirmative, interrogative, negative; Wh-questions.
LESSON 2Possessives; Descriptions.
LESSON 3Where; preposition in; near, far from; numbers 1-100.
The alphabet; How do you spell...?; How old are you? What is your first, middle and
LESSON 4 last name? What's your full name? What's your phone number, address, ID number?
Where are you from? What color is your hair? What color are your eyes?
UNIT 2

A Shopping Spree

LESSON 1How much; Demonstrative pronouns; Numbers 101-1000 (Assíncrono).
LESSON 2Indefinite articles: a, an; Professions; Genitive, Whose
LESSON 3Titles; Family tree; Genitive (cont.).
LESSON 4What time is it now in ............? ; Morning, afternoon, and night; Am and pm.
UNIT 3

This is my house

LESSON 1There is, there are, affirmative, interrogative and negative; Parts of the house; How

many.
LESSON 2Countable and uncountable nouns; Some, any; Is there ...?, Are there ...?.
LESSON 3Many, much; A lot of, a little and a few.
LESSON 4How much, how many; Containers
UNIT 4

What are you doing?

LESSON 1

Plural; Prepositions: in, on, under, over, between, next to and behind; Definite article:
the; Review indefinite articles: a, an.

LESSON 2Present continuous: affirmative.
LESSON 3Present continuous: negative and interrogative.
LESSON 4Can (ability): affirmative, negative, interrogative.

BASIC TWO
UNIT 5

Eric's Day

LESSON 1Directions; City places; Linkers.
LESSON 2

Days of the week; Prepositions: on, at. Simple present - Affirmative (I, you); Daily
routine; Adverbs of frequency (never, always, sometimes, usually);

LESSON 3

Simple present - Affirmative (3rd person-he, she); Adverbs of frequency (always,
never, usually, sometimes)

LESSON 4Simple present : Negative form.
UNIT 6

Does she live in Brazil?

LESSON 1Simple present - interrogative form; Short answers.
LESSON 2

Adverbs of frequency: How often; Once a ..., twice a ..., three/ four/ five, times a...,
every day, never.

LESSON 3

Object Pronouns- me, you, her, him, it, you, us, them; Expressing feelings: love, hate,
like, enjoy, dislike, appreciate.

LESSON 4Would like X Want; Use of " Some" in offerings.
UNIT 7

How are you feeling?

LESSON 1Simple Present/ Present Continuous; Ordinal numbers.
LESSON 2Have to/ Has to.
LESSON 3Can/ May - Permission.
LESSON 4Health Vocabulary; Why/ Because.
UNIT 8

What time will you go home?

LESSON 1Seasons.
LESSON 2Weather and clothes.
LESSON 3Going to.
LESSON 4Will- affirmative; Will- negative; Will- interrogative.

Curso Online de Inglês para Principiantes
O curso Inglês para Principiantes por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento fundamental sobre a lingua inglesa.
Carga Horaria: 160h
Preço: R$150,00

Conteúdo Programático do curso online Inglês para Principiantes

BASIC ONE
UNIT 1

Global Travel Agency

LESSON
Verb to be- Affirmative, interrogative, negative; Wh-questions.
1
LESSON
Possessives; Descriptions.
2
LESSON
Where; preposition in; near, far from; numbers 1-100.
3
The alphabet; How do you spell...?; How old are you? What is your first, middle and
LESSON
last name? What's your full name? What's your phone number, address, ID number?
4
Where are you from? What color is your hair? What color are your eyes?
UNIT 2

A Shopping Spree

LESSON
How much; Demonstrative pronouns; Numbers 101-1000 (Assíncrono).
1
LESSON
Indefinite articles: a, an; Professions; Genitive, Whose
2
LESSON Titles; Family tree; Genitive (cont.).

3
LESSON
What time is it now in ............? ; Morning, afternoon, and night; Am and pm.
4
UNIT 3

This is my house

LESSON There is, there are, affirmative, interrogative and negative; Parts of the house; How
1
many.
LESSON
Countable and uncountable nouns; Some, any; Is there ...?, Are there ...?.
2
LESSON
Many, much; A lot of, a little and a few.
3
LESSON
How much, how many; Containers
4
UNIT 4

What are you doing?

LESSON Plural; Prepositions: in, on, under, over, between, next to and behind; Definite article:
1
the; Review indefinite articles: a, an.
LESSON
Present continuous: affirmative.
2
LESSON
Present continuous: negative and interrogative.
3
LESSON
Can (ability): affirmative, negative, interrogative.
4

BASIC TWO
UNIT 5

Eric's Day

LESSON
Directions; City places; Linkers.
1
LESSON Days of the week; Prepositions: on, at. Simple present - Affirmative (I, you); Daily
2
routine; Adverbs of frequency (never, always, sometimes, usually);
LESSON Simple present - Affirmative (3rd person-he, she); Adverbs of frequency (always, never,
3
usually, sometimes)
LESSON
Simple present : Negative form.
4
UNIT 6

Does she live in Brazil?

LESSON
Simple present - interrogative form; Short answers.
1
LESSON Adverbs of frequency: How often; Once a ..., twice a ..., three/ four/ five, times
2
a.........every day, never.

LESSON Object Pronouns- me, you, her, him, it, you, us, them; Expressing feelings: love, hate,
3
like, enjoy, dislike, appreciate.
LESSON
Would like X Want; Use of " Some" in offerings.
4
UNIT 7

How are you feeling?

LESSON
Simple Present/ Present Continuous; Ordinal numbers.
1
LESSON
Have to/ Has to.
2
LESSON
Can/ May - Permission.
3
LESSON
Health Vocabulary; Why/ Because.
4
UNIT 8

What time will you go home?

LESSON
Seasons.
1
LESSON
Weather and clothes.
2
LESSON
Going to.
3
LESSON
Will- affirmative; Will- negative; Will- interrogative.
4

BASIC THREE
UNIT 9

Where were you?

LESSON
Past Tense of Verb To Be.
1
LESSON
Verb To Be- Negative.
2
LESSON
Verb To Be- Interrogative.
3
UNIT 10 Did They Take You To The Party?
LESSON
Simple past - regular verbs affirmative.
1
LESSON
Simple past regular verbs negative.
2

LESSON
Simple past regular verbs- interrogative.
3
UNIT 11 We Didn't Drink Fruit Punch.
LESSON
Simple past - regular verbs affirmative.
1
LESSON
Simple past irregular verbs negative.
2
LESSON
Simple past irregular verbs interrogative.
3
LESSON
First, Then, After that ; Simple past - regular and irregular verbs.
4

Curso Online de Inglês Intensivo - Níveis
Intermediate Two e Upper-intermediate
O curso Inglês Intensivo por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento intensivo sobre a lingua inglesa.
Carga Horaria: 100h
Preço: R$80,00

Conteúdo Programático do curso online Inglês Intensivo - Níveis Intermediate Two
e Upper-intermediate

INTERMEDIATE TWO
UNIT 15 What is Brazil like?
LESSON 1 Be able to, Can/ Could.
LESSON 2 One, ones; What is it like?
LESSON 3 It takes; How Long... ?

UNIT 16 I'm going by myself.
LESSON 1 Feel Like; Someone/somebody, something, somewhere.
LESSON 2 Anybody/anyone, anything, anywhere; reflexive pronouns.
LESSON 3 By + Reflexive Pronouns.
UNIT 17 We have just arrived.
LESSON 1 Present perfect Affirmative, Simple Past, Recently and Lately.
LESSON 2 Present Perfect + Just.
LESSON 3 Present Perfect Interrogative; Have You Ever ...?
LESSON 4 Present Perfect + For and Since.

UPPER INTERMEDIATE
UNIT 18 How long have you been in the USA?
LESSON 1 How Long ...?
LESSON 2 Present Perfect Continuous.
LESSON 3 First and Second Conditionals.
UNIT 19 I wish I had studied more.
LESSON 1 Past Perfect.
LESSON 2 Past Perfect; Wish.
LESSON 3 Wish + Past perfect.
LESSON 4 Third Conditional.
UNIT 20 Joey said he could help me.
LESSON 1 Reported Speech- simple present, present continuous, can, could.
LESSON 2 Reported speech; Say and tell; Ask; Whether, If.
LESSON 3 -ED, - ING Adjectives.
LESSON 4 Reported Speech. Simple Past, Present Perfect and Future.
UNIT 21 I used to like her.
LESSON 1 Another, other and others; Used to.
LESSON 2 Be used to and get used to.

LESSON 3 Could have.
LESSON 4 Should have.

 Cursos de Finanças

Escolha o seu curso online de Finanças. Cursos online de Práticas de Finanças nas
Empresas, Análise de Crédito e Cobrança, Balanced Scorecard, Contabilidade Financeira
e Gerencial, Gestão Financeira, Introdução às práticas administrativas e outros,
elaborados com qualidade e excelência em Educação a Distância, fonte
de conhecimento para estudo e qualificação profissional. Cursos a distância que
ultrapassam fronteiras e chegam onde você estiver na velocidade do seu tempo.
Encontre agora o seu curso de Finanças.

Curso Online de Auditoria Empresarial
Aborda os procedimentos de auditoria dentro das empresas, para verificar se a empresa realiza
de forma satisfatória aquilo que se planejou como atividade dos seus setores.
Carga Horária: 60 horas
Preço: R$120,00

Conteúdo Programático do curso online Auditoria Empresarial

•

Histórico;

•

Definições;

•

Princípios;

•

Exercícios Complementares;

•

Tipos de Auditoria;

•

Quanto ao Objeto;

•

Quanto à Forma;

•

Exercícios Complementares;

•

Produtos da Auditoria;

•

Tendências da Auditoria;

•

Exercícios Complementares;

•

Perfil do Auditor;

•

Competências Profissionais;

•

Exercícios Complementares.

Curso Online de Contabilidade para Micros e
Pequenos Empresários
Curso sobre o uso das ferramentas da contabilidade aplicadas à micro e pequena empresa.
Carga Horária: 60 horas
Preço: R$150,00

Conteúdo Programático do curso online Contabilidade para Micros e Pequenos
Empresários

•

A importância da tomada de decisão;

•

Visão da Contabilidade como um sistema de informações;

•

Objetivos da Contabilidade;

•

Áreas de atuação;

•

Usuários da Contabilidade;

•

Demonstrações contábeis;

•

O Balanço Patrimonial (BP);

•

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

•

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA);

•

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);

•

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR);

•

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);

•

Demonstração do Valor Adicionado (DVA);

•

Técnicas de análise de balanços;

•

Análise Horizontal;

•

Análise Vertical;

•

Análise por Quocientes ou Índices;

•

Tipos de custos;

•

Cálculo dos custos;

•

Custos para decisão;

•

Ponto de equilíbrio;

•

Margem de Contribuição;

•

O método das partidas dobradas;

•

Plano de contas;

•

Livros contábeis;

•

Lançamentos contábeis;

•

Levantamento das demonstrações contábeis.

Curso Online de Contabilidade para
profissionais não contadores
O papel da contabilidade deixou de ser apenas o de debitar ou creditar valores, para o de
transformar os dados coletados em informações para assim facilitar o uso dos recursos à
disposição nas entidades.
Carga Horaria: 30h
Preço: R$100,00

Conteúdo Programático do curso online Contabilidade para
profissionais não contadores

•

Introdução;

•

Conceitos fundamentais de contabilidade;

•

Definições e conceitos;

•

Contas contábeis;

•

Ferramentas para análise das demonstrações contábeis;

•

Análise horizontal e análise vertical;

•

Análise horizontal;

•

Análise vertical;

•

Análise de índices;

•

Índices de liquidez;

•

Liquidez imediata;

•

Liquidez corrente;

•

Liquidez seca;

•

Liquidez geral;

•

Interpretação dos índices de liquidez;

•

Liquidez imediata;

•

Liquidez corrente;

•

Liquidez seca;

•

Liquidez geral;

•

Índices de estrutura de capitais;

•

Participação de capitais de terceiros;

•

Composição do endividamento;

•

Imobilização do patrimônio líquido;

•

Imobilização dos recursos não correntes;

•

Índices de rentabilidade;

•

Giro do ativo;

•

Margem líquida;

•

Rentabilidade do ativo;

•

Retorno sobre o patrimônio líquido;

•

Índices de prazos médios;

•

Análise do capital de giro;

•

Necessidade de capital de giro (ncg);

•

Metodologia para determinar a necessidade de capital de giro;

•

Balanço patrimonial;

•

Eventos;

•

Evento a;

•

Evento b;

•

Evento c;

•

Evento d;

•

Evento e;

•

Evento f;

•

Evento g;

•

Documentos contábeis.

Curso Online de Economia
O curso está dividido em quatro módulos que procuram aproximar o aluno dos diferentes
conceitos que envolvem a Ciência da Economia
Carga Horária: 60 horas
Preço: R$150,00

Conteúdo Programático do curso online Economia

•

Entendendo a Economia;

•

O que é Economia;

•

Sistema econômico;

•

Microeconomia e macroeconomia;

•

Oferta e demanda;

•

Elasticidade;

•

Fluxos e estoques;

•

Participação do Estado na Economia;

•

Jogo dos Pontos;

•

Inflação;

•

O que é inflação;

•

Tipos de inflação;

•

Consequências da inflação;

•

Controle da inflação e equilíbrio das contas do exterior;

•

Sistema de metas de inflação;

•

Cálculo dos índices de inflação;

•

Instrumentos de política econômica;

•

Políticas públicas;

•

Consumo e investimento privado e público;

•

Política monetária;

•

Política fiscal;

•

Política cambial;

•

Jogo dos pontos;

•

Produto Interno Bruto;

•

Produto Nacional Bruto;

•

PIB ou PNB per capita;

•

Indicadores de concentração e distribuição de renda;

•

Carga tributária;

•

Índice de Desenvolvimento Humano e Social;

•

Economia Brasileira contemporânea e mundial;

•

Retrospectiva econômica;

•

Plano Cruzado;

•

Plano Bresser;

•

Plano Verão;

•

Governo Collor/Itamar Franco;

•

Plano Real;

•

Negociações comerciais;

•

Globalização;

•

Vantagens e desvantagens do comércio internacional;

•

Liberação dos investimentos estrangeiros;

•

Desafios e oportunidades para o Brasil.

Pós-graduação em Gestão Financeira especialização lato sensu

O curso de pós-graduação em Gestão Financeira, por meio da
Educação a Distância, oferece ao profissional empreendedor o conhecimento sobre Contabilidade
Empresarial, Finanças Corporativas, Economia Empresarial, Mercados Derivativos e muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Matricula: R$50,00
Mensalidade: 15x de R$200,00

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Ferramentas

Contábeis;

Empresa;
Noções

Básicas

de

Conceito

Contabilidade;

de

Contabilidade;

Demonstrações Contábeis obrigatórias pela Lei 6.404/76 antes do
processo

de

convergência;

Balanço

Patrimonial;

Demonstração

de

Demonstração
Demonstração

Contabilidade
Empresarial

Lucros

do
da

e

Prejuízos

Resultado

Origem

e

Acumulados

do

Aplicação

–

Exercício
de

DLPA;

–

Recursos

DRE;

–

DOAR;

Demonstrações Contábeis Obrigatórias pela Lei 6.404/76, atualizada pela

50

lei

11.638/2007

medida

provisória

449/2008

convertida

na

Lei

11.941/2009;
Alterações na estrutura do Balanço Patrimonial conforme a Lei
11.638/2007;
Demonstração

de

Definições

de

Fluxo
Caixa

de
e

Caixa

equivalentes

–

DFC;

de

Caixa;

Método direto e indireto de Demonstração de Fluxos de Caixa;
Estrutura

da

Demonstração

Demonstração

do

de

Fluxos

Valor

de

Caixa

Adicionado

–

–

DFC;
DVA;

Principais aspectos contidos na resolução CFC 1138/08, complementada
pela

resolução

CFC

Medição

1.162/09

de

(DVA);
Desempenho;

Indicadores.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Economia Empresarial

50

Contextualizar a ação gerencial no ambiente econômico nacional e
internacional;
Política
Formação

Econômica;
de

Preços

e

Ambiente

Empresarial;

Globalização

e

Risco

Cambial;

Financiamento da Empresa.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
As

Finanças Corporativas

60

Finanças

Valor

do

Corporativas;

Dinheiro

no

Tempo;

Contabilidade;
Ferramentas

Financeiras;

Estudo de Casos.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Anuidades;
Empréstimos;
Conceito

e

aplicações

de

Juros

Desconto

e

Juros

de

face

Valor

do

Valor

presente

títulos;

e

valor

de

dinheiro
e

tempo;

valor

futuro;

de

taxas

de

Equivalência

de

fluxos

de

Perpetuidades

mercado;

no

Equivalência

juros;
caixa;

e

Sistemas
Valor

Compostos;

de

Valor

Matemática Financeira 60

Simples

anuidades;

de
presente

líquido

amortização;

e

taxa

interna

de

retorno;

Estrutura temporal da taxa de juros.

Disciplinas

C/H

Mercado, Derivativos e
60
Capitais

Conteúdo programático
Estratégia de comercialização em mercados derivativos: aspectos
introdutórios;
O

que

é

mercado

futuro?

Prática

dos

Mercados

Futuros.

Acompanhamento de Mercados Futuros.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A

docência

no

Educação,
A

LDB,

ensino

superior;

Didática,
o

ensino

Metodologia;

superior

e

suas

finalidades;

O ensino superior e suas relações com o contexto socioeconômico-

Metodologia do Ensino
40
Superior

político

brasileiro;

A
O

metodologia
ato

A

de

como

planejar

opção

as

política

Plano

político;

intencionalidades
do

entre

implicações

;

educador;

e

Diferenças
As

e

ato

planejamento;
plano

políticas

do

e
ato

planejamento;
de

planejar;

Elementos constitutivos de um plano.

Disciplinas

C/H

Métodos e Técnicas de 40
Pesquisa

Conteúdo programático
Os

caminhos

da

Pesquisa

Científica;

Processo

de

produção

do

conhecimento;

Pesquisa

Científica;

Princípios

da

Principais

Pesquisa

Modalidades

Modalidades
Técnicas

mais
para

utilizadas
coleta

Projeto

Científica;

de
em

de

Pesquisa;
pesquisa

dados

e

jurídica;
informações;

de

Pesquisa;

Conceituação;
A

escolha

A

estrutura

Orientações
Forma

de

e

do

do
projeto

Normatizações
apresentação

para
gráfica

tema;
de

Redação
do

pesquisa;
de

artigo

Textos;
científico;

As normas da ABNT, NBR 10520/2002.
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Balanced Scorecard
É uma ferramenta para medir resultados nas empresas, baseado no planejamento estratégico.
Carga Horaria: 80h
Preço: 180,00

Conteúdo Programático do curso online Balanced Scorecard

•

Conhecimento sobre o Negócio;

•

Planejamento Estratégico;

•

Gestão Estratégica;

•

Mapa Estratégico;

•

Projeto Estratégico;

•

Dado X Informação X Conhecimento;

•

Gestão do Conhecimento;

•

Conceito do BSC;

•

Histórico e Evolução do BSC;

•

Objetivo;

•

Principais Características;

•

Vantagens e Desvantagens;

•

As 4 Dimensões do BSC;

•

Financeira;

•

Consumidor;

•

Processos Internos do Negócio;

•

Aprendizado & Crescimento;

•

A implementação;

•

Principais erros e cuidados;

•

Benefícios da Implementação;

•

Insumos;

•

Indicadores;

•

Critérios de Avaliação;

•

Planos de Ações;

•

Dashboard (Painel de Controle);

•

Workflow;

•

Principais Ferramentas.

Curso Online de Cálculo Diferencial e Integral
I
O curso de Cálculo Diferencial I por meio da educação a distância, oferece ao profissional a
oportunidade de aperfeiçoamento nas áreas de Matemática entre outras Ciências Exatas,
Cálculos Matemáticos e Estatísticos.
Carga Horaria: 80h
Preço: 100,00

Conteúdo Programático do curso online Cálculo Diferencial e Integral I

•

Limites: Um conceito intuitivo;

•

Limites: Técnicas para calcular;

•

Limites: Uma definição matemática;

•

Continuidade;

•

Limites e Continuidade das Funções Trigonométricas;

•

A Derivada;

•

A Reta Tangente e a Derivada;

•

Técnicas de Diferenciação;

•

Funções logarítmicas e exponenciais;

•

Funções Inversas;

•

Diferenciação Implícita;

•

Derivadas das funções logarítmicas e exponenciais;

•

Derivada das funções Inversas Trigonométricas e a Regra de L'Hôpital;

•

Aplicações da derivada;

•

Crescimento, decrescimento e concavidade;

•

Extremos relativos;

•

Extremos absolutos e gráficos;

•

Problemas de Otimização;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Fluxo de Caixa
O curso de Fluxo de Caixa, por meio da Educação a Distância, oferece ao profissional das áreas
de Administração e Economia noções sobre a interpretação de dados financeiros, auxiliando na
tomada de decisões, e muito mais.
Opções de pagamento:

Carga Horária: 30 horas
Preço: R$100,00

Pós-graduação em Auditoria e Perícia Contábil especialização lato sensu

A Pós-Graduação em Auditoria e Perícia Contábil
apresenta os conhecimentos necessários sobre os fundamentos e legislação de perícia

contábil, laudo e prova pericial, cálculos econômico-financeiros, cálculos trabalhistas, e
muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15 x R$ 150,03

Opções

Disciplinas

para

C/H

pagamento:

Conteúdo programático
Introdução

ao

estudo

da

auditoria

Origem

da

auditoria

Conceito

de

auditoria

Auditoria

interna

Auditoria

externa

Modalidades,

tipos

e

independência

Modalidades

do

de

auditor
auditoria

Auditoria

governamental

Independência

da

Normas

auditoria

gerais

Normas

em

de

vigor

Resoluções

–

do

auditoria

CFC

CFC

NBC

nº

1.156/09

em

vigor

TA

200

Exigências éticas em uma auditoria de demonstrações

Auditoria Contábil

80

contábeis
Controle

interno

Procedimentos

de

auditoria

Planejamento
Conceito

de

planejamento

Definição de campo, âmbito e subáreas para a auditoria
Papéis

de

trabalho

Conceitos
Forma

e

conteúdo

Classificação
Tipos
Codificação

dos
de

dos
papéis

dos

papéis

Auditoria

de
de

de
de

trabalho
trabalho
trabalho
trabalho
tributária

Prestadores
Comércio

papéis

papéis

de
de

serviços
mercadorias

Indústria

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Contabilidade Empresarial

50

Ferramentas
Empresa

contábeis

Noções

básicas

de

Conceito

contabilidade

de

contabilidade

Demonstrações contábeis obrigatórias pela lei 6.404/76 antes
do

processo

de

convergência

Balanço

patrimonial

Demonstração de lucros e prejuízos acumulados – DLPA
Demonstração

do

resultado

do

exercício

–

DRE

Demonstração da origem e aplicação de recursos – DOAR
Demonstrações contábeis obrigatórias pela lei 6.404/76
atualizada pela lei 11.638/2007 medida provisória 449/2008
convertida

na

lei

11.941/2009.

Alterações na estrutura do balanço patrimonial conforme a lei
11.638/2007
Demonstração
Definições

de

de

fluxo

caixa

e

de

caixa

–

equivalentes

de

DFC
caixa

Método direto e indireto de demonstração de fluxos de caixa
Estrutura da demonstração de fluxos de caixa – DFC
Demonstração

do

valor

adicionado

-

DVA

Principais aspectos contidos na resolução CFC 1138/08,
complementada

pela

resolução

Medição

CFC

1.162/09

de

(DVA)

desempenho

Indicadores

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Metodologia do Cálculo
Econômico Financeiro

50

Cálculos

econômico-financeiros

e

aplicações

Juros

simples

Juros
Taxa

compostos
equivalente

e

taxa

efetiva

de

aplicação

Prestação (PMT), série de pagamentos e recebimentos no
cálculo

financeiro

Coeficientes,
Cálculos

fatores

e

financeiros

anuidades

em

contexto

perpétuas
inflacionário

Contexto

inflacionário

Índices

de

inflação

Índice geral de preços, disponibilidade interna – IGP - DI
Índice

nacional

de

Variação

preços

ao

consumidor

cambial

Índice

geral

Taxa

de

de

preços

desvalorização

Taxa

–

–
no
da

mercado
moeda

de

INPC
vc

–

IGP-M

–

TDM

rentabilidade

Cálculos financeiros de prestações, financiamentos e saldos
Operações

com

empréstimos

e

poupança

Operações com prestações iguais, com termos antecipados
(opção

BEG)

Cálculo do valor do depósito periódico para formação de uma
poupança

(PMT)

Cálculos

trabalhistas

A clt e os princípios da relação do empregado e empregador
Descontos

legais

Vale

transporte

INSS
Imposto

de

renda

–

IR

Pensão

alimentícia

Contribuição

sindical

Remuneração

completa

e

seus

cálculos

Gorjeta
Gratificações
Horas

extraordinárias

13º

salário

Saldo

de

salário

Aviso

prévio

Férias

vencidas

e

proporcionais

Adicional

noturno

Descanso

semanal

Sistemas

de

Elaboração

remunerado

amortização
do

quadro

–

DSR

de

empréstimos

de

amortização

Juros e prestações acumuladas

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A

docência

no

Educação.
A

ensino

superior

Didática.

LDB,

o

ensino

Metodologia

superior

e

suas

finalidades

O ensino superior e suas relações com o contexto sócioeconômico-político

Metodologia do Ensino Superior

40

A
O

brasileiro

metodologia
ato

de

A

como

planejar

opção

e

as

política

Plano
entre

implicações

político

intencionalidades
do

educador

e

Diferenças
As

ato

planejamento
plano

políticas

e

do

planejamento

ato

de

planejar

Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Métodos e Técnicas de Pesquisa

40

Os

caminhos

Processo

de

da

pesquisa

produção

do

científica
conhecimento

Pesquisa

científica

Princípios

da

Principais

modalidades

Modalidades
Técnicas

pesquisa

mais

para

Projeto
Conceituação

utilizadas

coleta

de
de

científica

de
em
dados

pesquisa

pesquisa
e

jurídica

informações
pesquisa

A

escolha

A

estrutura

do

do

projeto

Orientações

e

Forma

apresentação

de

tema

normatizações

de

para

gráfica

pesquisa

redação
do

de

artigo

textos

científico

As normas da ABNT, NBR 10520/2002

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Considerações

iniciais

Diferenças e semelhanças entre auditoria e perícia contábil
Fundamento

e

legislação

de

perícia

Considerações

Perícia Contábil

80

Normas

iniciais

profissionais

Normas

do

técnicas

Laudo

de

e

Laudo

e

Casos

aplicados

Tipos

de

contábil
contador

perícia

contábil

prova
parecer

perícia

perito

à
com

relação

pericial

pericial

contábil

perícia

contábil

à

sua

contratação

Os vários tipos de perícia contábil

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Redação de Laudos e Pareceres

20

Conceitos

básicos

A relação entre os termos língua, linguagem e fala
Língua

e

A

linguagem

A

fala

e

seus

função

sistemas

da

Texto

linguagem

e

textualidade

Conceito

de

texto

Fatores

textuais

Texto

e

As

contexto

qualidades

textuais

Adequação
Concisão
Clareza
Correção

gramatical

Vigor

e

ênfase

Os gêneros tradicionais nos textos de redação técnica ou
científica
Descrição
Narração
Dissertação
Textos

técnicos

Modalidades
Tipos

do
de

A

comunicação

A

correspondência

Como

simplificar

texto

técnico

correspondência
no
empresarial
o

oficial

texto

oficial

e

comercial

texto

técnico

Algumas modalidades do texto técnico
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Plano de Negócios
O plano de negócio é o instrumento ideal para traçar um retrato fiel do mercado, do produto e
das atitudes do empreendedor.
Opções de pagamento:

Carga Horária: 20 horas
Preço: R$50,00

Conteúdo Programático do curso online Plano de Negócios

•

O que é empreendedorismo;

•

O perfil do empreendedor;

•

Estrutura do Plano de Negócios;

•

Desenvolvimento do Plano de Negócios.

Curso Online de Práticas de Finanças nas
Empresas

A eterna busca é pela forma de equilibrar os ganhos de acordo com os gastos, e ter saldo
positivo; conseguir planejar e adquirir produtos e serviços para uma melhora na qualidade de
vida. É necessário ter alguns conhecimentos e ter disciplina.
Opções de pagamento:

R$ 100,00

Carga Horária: 30 horas

Conteúdo Programático do curso online Práticas de Finanças nas Empresas

•

Introdução;

•

Fundamentos da gestão financeira;

•

Fundamentos de administração;

•

Movimento de caixa;

•

Contas a pagar e contas a receber;

•

Controle de conta corrente;

•

Tipos de conta corrente;

•

Controle de contas a receber;

•

Controle de contas a pagar;

•

Fluxo de caixa;

•

Planejamento do fluxo de caixa;

•

Composição dos elementos do fluxo de caixa;

•

Principais requisitos para implantação do fluxo de caixa;

•

dfc (demonstração de fluxo de caixa);

•

Formas de apresentação da dfc;

•

Componentes da dfc;

•

Capital de giro;

•

Metodologia para determinar a necessidade de capital de giro;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Direito Tributário
O curso de Direito Tributário através da Educação a Distância oferece ao participante o
conhecimento sobre os princípios, formas de constituição do tributo, classificação e identificação
dos principais tributos federais.
Opções de pagamento:

R$ 100,00

Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Direito Tributário

•

Conceitos fundamentais;

•

Generalidades e princípios jurídicos do direito tributário;

•

Autonomia, Objetivo e Finalidade;

•

Relações com outras ciências e com os outros ramos do direito;

•

Princípios jurídicos;

•

Fontes do direito tributário e Normas constitucionais;

•

Emendas constitucionais e Leis complementares;

•

Leis ordinárias;

•

Tratados e convenções internacionais;

•

Poder de tributar;

•

Introdução e conceitos básicos;

•

Características principais do tributo;

•

Fato gerador;

•

Incidência e não incidência dos tributos;

•

Atos vinculados e Origem;

•

Natureza tributária;

•

Classificação dos tributos quanto a sua função;

•

Espécies tributárias na CF e no CTN;

•

Impostos: conceito e fato gerador;

•

Classificação dos impostos na CF e no CTN;

•

Impostos federais (art. 153 da cf);

•

Impostos estaduais (art. 155 da cf);

•

Impostos municipais (art. 156 da cf);

•

Impostos especiais (art. 74 do ctn);

•

Taxas e contribuição de melhoria;

•

Tributos, competência e responsabilidades;

•

Pedágio;

•

Empréstimos compulsórios e Competência tributária;

•

Aptidão para criar tributos e sua classificação;

•

Critérios e o exercício de quem tem o poder de criar tributos;

•

Responsabilidade tributária no código tributário nacional;

•

Espécies de responsabilidade tributária e solidariedade tributária;

•

Obrigação tributária;

•

Conceito, Objetivos e Bibliografias e Crédito tributário;

•

Conceito e Objetivos;

•

Crédito tributário e o lançamento;

•

As espécies de lançamento e Exclusão do crédito tributário;

•

Classificação das isenções e Suspensão do crédito tributário;

•

Moratória, parcelamento e o mandado de segurança;

•

Extinção do credito tributário e Administração tributária;

•

Poderes fiscais e Sigilo fiscal e bancário;

•

Dívida ativa e certidões negativas;

•

Bibliografias;

•

Processo tributário e administrativo;

•

Objetivo;

•

Princípios utilizados no processo administrativo;

•

Processo judicial e Ações judiciais;

•

Execução fiscal e Cautelar fiscal;

•

Garantias constitucionais aplicáveis ao processo judicial;

•

Das garantias e dos privilégios do crédito tributário;

•

Infrações tributárias e Crimes tributários;

•

Responsabilidade por infrações tributárias.

Curso Online de Direito Administrativo
O curso abrange os pontos principais do Direito Administrativo servindo como uma atualização
e um cabedal de informações importantes para qualquer cidadão que queira saber de seus
direitos, para utilizá-los da melhor forma no dia a dia.
Opções de pagamento:

R$ 100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Direito Administrativo

•

Conceito;

•

Histórico;

•

Fontes;

•

Relações do direito administrativo com outros ramos do direito;

•

Princípios do direito administrativo;

•

Atos administrativos;

•

Conceito;

•

Requisitos;

•

Classificação;

•

Espécies de atos administrativos;

•

Administração pública;

•

Conceito;

•

Atividade administrativa;

•

Princípios da administração pública;

•

Bens públicos;

•

Órgãos e agentes públicos;

•

Administração direita e indireta;

•

Noções gerais;

•

Autarquias;

•

Fundações;

•

Concessão e permissão de serviço público;

•

Entidades estatais;

•

Controle da administração pública;

•

Poderes da administração pública;

•

Poderes administrativos;

•

Poder vinculado;

•

Poder discricionário;

•

Poder hierárquico;

•

Poder disciplinar;

•

Poder regulamentar;

•

Poder de polícia;

•

O administrador público;

•

Os poderes e deveres do administrador público;

•

Poder/dever de agir;

•

Dever de probidade;

•

Dever de eficiência;

•

Dever de prestar contas;

•

O uso e abuso de poder;

•

Excesso de poder;

•

Omissão da administração;

•

Contratos administrativos e licitações;

•

Contratos administrativos;

•

Conceito;

•

Características;

•

Cláusulas de privilégios ou exorbitantes;

•

Licitação;

•

Conceito;

•

Modalidades de licitações;

•

Tipos e fases licitatórias;

•

Sanções.

Pós-graduação MBA Executivo em Gestão
Empresarial - especialização lato sensu

A Pós-Graduação MBA Executivo em Gestão Empresarial
apresenta todos os conhecimentos necessários sobre Gestão Estratégica de Operações
e Serviços, Administração Estratégica Avançada, Finanças Empresariais e muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15

x

R$

100,03

Opções

para

pagamento:

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Administração Estratégica
Avançada

40

1. Administração estratégica,
2. Enfoque sistêmico,visão estratégica do negócio,

3. Planejamento,
4. O que é estratégia?
5. As características das decisões estratégicas.
6. Níveis estratégicos: corporativas, de negócios e
funcionais.
7. Gestão Estratégica: Posição estratégica; escolhas
estratégicas; processo de desenvolvimento de estratégia.
8. Ferramentas de análise estratégica. Análises do ambiente
externo: análise PEST, análise de concorrentes.
9. Análise interna: cadeia de valor, recursos (capacidades e
competências).
10. Estratégias competitivas e vantagem competitiva
(estratégias genéricas).
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Coaching

40

1. Principais comunidades de Coaching
2. O que é Coaching?
3. Breve história do Coaching
4. Termos usuais no processo de Coaching
5. Fundamentos e princípios do Coaching
6. Diferença do Coaching com outras abordagens
7. Alguns tipos de Coaching
8. Benefícos e resultados esperados do Coaching
9. Situações que indicam necessidade de coaching
10. Fases da abordagem do processo de Coaching
11. O uso de ferramentas no Coaching

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Finanças Empresariais

40

1. Introdução às Finanças de Empresas
2. Fundamentos financeiro
3. Projeção de Demonstrações Financeiras
4. Projeção de fluxos de caixa. Avaliação de Empresas
5. Avaliação de Ações e Títulos de renda fixa
6. Risco e Retorno – Mercado de capitais
7. O Modelo de Precificação de Ativos (CAPM)
8. Estrutura de Capital e Política de Dividendos
9. Planejamento financeiro de curto prazo
10. Administração de capital de giro

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão Estratégica de
Operações e Serviços

40

1. Administração de produção e operações
2. Sistema de produção e operações
3. Conceito do termo operações, desafios e importância
4. Gestão de operações
5. Importância da gestão de operações
6. O gestor de operações e o processo de gestão
7. O Processo de Tomada de Decisão
8. Estratégia de operações
9. O conteúdo e o processo da estratégia de operações

10. Perspectivas sobre estratégia de operações
11. Objetivos de desempenho da estratégia de operações
12. Áreas de decisão da estratégia de operações
13. A matriz da estratégia de operações
14. Produção de bens vs. produção de serviços
15. Operação de serviços
16. Gerenciamento das operações de serviços
17. Gerenciamento da capacidade de oferta de serviços
18. Eliminação de gargalos em operações de serviços
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão Estratégica de
Pessoas

40

1. O que é gestão de pessoas?
2. Tendências para a gestão de pessoas,
3. Gestão estratégica de pessoas,
4. Planejamento de pessoal,
5. Recrutamento e seleção,
6. Entrevista de seleção,
7. Treinamento e desenvolvimento,
8. Treinamento on-the-job,
9. Educação corporativa: novos paradigmas,
10. Remuneração estratégica,
11. Composto de compensação,
12. Remunerar por resultados,
13. Alternativas de remuneração,
14. Avaliando resultados da gestão de pessoas,
15. Avaliando as pessoas,
16. Desempenho x desenvolvimento x potencial,
17. Gestão de carreiras, planejamento de carreira,
18. Compatibilização: vida profissional x vida pessoal

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão de Marketing
Estratégico

40

1. Ambiente de Marketing,
2. Satisfação, valor e retenção do cliente,
3. Marketing de serviços e relacionamento, marketing
business-to-business,
4. Comportamento do consumidor: as etapas do processo
de compra e o fenômeno do
5. Consumo,
6. Métodos de pesquisa quantitativos em Marketing,
7. Estratégias de produto, de novos produtos e gestão de
marcas,
8. A integração das comunicações de Marketing e EMarketing,
9. Estratégia de distribuição e seleção de canais,
10. Marketing Ambiental.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Inovação e Criatividade

40

1. Inovação nas organizações
2. Gerenciando o processo da inovação

3. Criatividade nas organizações
4. Práticas para estimular a criatividade nas organizações
5. Aplicando os 8 I's do Ciclo da Imbatibilidade nas
organizações
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Metodologia do Ensino
Superior

40

1. A docência no ensino superior
1.1 Educação. Didática. Metodologia
1.2 A LDB, o ensino superior e suas finalidades
1.3 O ensino superior e suas relações com o contexto sócioeconômico-político brasileiro
2. A metodologia como ato político
2.1 O ato de planejar e as intencionalidades
2.2 A opção política do educador
3. Plano e planejamento
3.1 Diferenças entre plano e planejamento
3.2 As implicações políticas do ato de planejar
3.3 Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Métodos e Técnicas de
Pesquisa

40

1. Os caminhos da Pesquisa Ciêntífica
1.1 Processo de produção do conhecimento
2. Pesquisa Científica
2.1 Princípios da Pesquisa Científica
2.2 Principais Modalidades de Pesquisa
2.2.1 Pesquisa bibliográfica
2.2.2 Pesquisa de campo
2.2.3 Pesquisa experimental
2.2.4 Pesquisa-ação
2.2.5 Pesquisa de intervenção
2.3. Modalidades mais utilizadas em pesquisa jurídica
2.3.1 Compilação ou “estado da questão”
2.3.2 Análise de texto
2.3.3 Estudo comparativo
2.3.4 Estudo histórico
2.3.5 Pesquisas de campo
2.4.Técnicas para coleta de dados e informações
2.4.1 Questionário ou formulário
2.4.2. Entrevista
2.4.3. Observação com método científico
2.4.4. História de vida
2.4.5 Depoimento oral
2.4.6 Relato de vida (tranche de vie, pedaços de vida)
3. Projeto de Pesquisa
3.1. Conceituação
3.2. A escolha do tema
3.3 A estrutura do projeto de pesquisa
3.3.1 Inicia-se com a capa e com a folha de rosto
3.3.2 Elementos essenciais do projeto de pesquisa

4. Orientações e Normatizações para Redação de Textos
4.1 Forma de apresentação gráfica do artigo científico
4.2 As normas da ABNT, NBR 10520/2002
4.2.1 Citações diretas (textuais) e indiretas (livres)
colocadas no corpo do texto e notas de rodapé
4.2.2 Tipos de Citações
4.2.3 Localização das Citações
4.2.4 As Notas de Rodapé
4.2.5 Normas para elaboração de referências
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Gerenciamento de
Reuniões
Conceitos que servem como apoio no gerenciamento de reuniões, funcionando também como
organizador, tornando as reuniões proveitosas, produtivas e mais eficazes.
Opções de pagamento:

Preço:

R$100,00

Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Gerenciamento de Reuniões

•

Reunião;

•

Definição;

•

Propósitos;

•

Tipos de reunião;

•

Características;

•

Elaborando a pauta;

•

Pessoas Relevantes;

•

Assuntos Relevantes;

•

Local, Data e Horário;

•

Preparando-se para liderar;

•

Convocando a reunião;

•

O sucesso do futuro depende do desenrolar do presente;

•

Domando o tempo;

•

Cálculo do Tempo ideal;

•

Tempo antiestresse;

•

Comunicação e sucesso;

•

O Poder da Comunicação;

•

Usando sua Inteligência;

•

Dinâmicas de reunião;

•

Ferramentas para o Gerenciamento de Reuniões;

•

Brainstorming;

•

Diagrama de Causa e Efeito;

•

Planejamento estratégico voltado para a resolução do problema;

•

Definição das diretrizes e metas;

•

PDCA;

•

5W2H;

•

Fluxograma;

•

Técnicas de dinâmica de grupos;

•

Obtendo Resultados da Reunião;

•

Gerenciando os problemas de grupo;

•

Sendo um diplomata;

•

Ampliando o papel da liderança;

•

Avaliando as reuniões;

•

Gerindo Conflitos profissionais.

 Cursos de Contabilidade
Escolha
o
seu curso
online para atualização em Contabilidade. Cursos
online de Contabilidade Financeira, Contabilidade para Micros e Pequenos
Empresários e outros, elaborados com qualidade e excelência em Educação a
Distância, fonte de conhecimento para estudo e qualificação profissional. Cursos a
distância que ultrapassam fronteiras e chegam onde você estiver na velocidade do
seu tempo. Encontre agora o seu curso de Contabilidade.

Curso Online de Contabilidade para
profissionais não contadores
O papel da contabilidade deixou de ser apenas o de debitar ou creditar valores, para o de
transformar os dados coletados em informações para assim facilitar o uso dos recursos à
disposição nas entidades.
Opções de pagamento:

R$100,00
Carga Horária: 30 horas

Conteúdo Programático do curso online Contabilidade para profissionais não
contadores

•

Introdução;

•

Conceitos fundamentais de contabilidade;

•

Definições e conceitos;

•

Contas contábeis;

•

Ferramentas para análise das demonstrações contábeis;

•

Análise horizontal e análise vertical;

•

Análise horizontal;

•

Análise vertical;

•

Análise de índices;

•

Índices de liquidez;

•

Liquidez imediata;

•

Liquidez corrente;

•

Liquidez seca;

•

Liquidez geral;

•

Interpretação dos índices de liquidez;

•

Liquidez imediata;

•

Liquidez corrente;

•

Liquidez seca;

•

Liquidez geral;

•

Índices de estrutura de capitais;

•

Participação de capitais de terceiros;

•

Composição do endividamento;

•

Imobilização do patrimônio líquido;

•

Imobilização dos recursos não correntes;

•

Índices de rentabilidade;

•

Giro do ativo;

•

Margem líquida;

•

Rentabilidade do ativo;

•

Retorno sobre o patrimônio líquido;

•

Índices de prazos médios;

•

Análise do capital de giro;

•

Necessidade de capital de giro (ncg);

•

Metodologia para determinar a necessidade de capital de giro;

•

Balanço patrimonial;

•

Eventos;

•

Evento a;

•

Evento b;

•

Evento c;

•

Evento d;

•

Evento e;

•

Evento f;

•

Evento g;

•

Documentos contábeis.

Curso Online de Contabilidade para
Micros e Pequenos Empresários
Curso sobre o uso das ferramentas da contabilidade aplicadas à micro e pequena empresa.
Opções de pagamento:

R$ 100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Contabilidade para Micros e Pequenos
Empresários

•

A importância da tomada de decisão;

•

Visão da Contabilidade como um sistema de informações;

•

Objetivos da Contabilidade;

•

Áreas de atuação;

•

Usuários da Contabilidade;

•

Demonstrações contábeis;

•

O Balanço Patrimonial (BP);

•

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

•

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA);

•

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);

•

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR);

•

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);

•

Demonstração do Valor Adicionado (DVA);

•

Técnicas de análise de balanços;

•

Análise Horizontal;

•

Análise Vertical;

•

Análise por Quocientes ou Índices;

•

Tipos de custos;

•

Cálculo dos custos;

•

Custos para decisão;

•

Ponto de equilíbrio;

•

Margem de Contribuição;

•

O método das partidas dobradas;

•

Plano de contas;

•

Livros contábeis;

•

Lançamentos contábeis;

•

Levantamento das demonstrações contábeis.

Curso Online de Contabilidade Financeira
e Gerencial
O curso de Contabilidade Financeira e Gerencial por meio da educação a distância oferece ao
profissional a oportunidade de aperfeiçoamento nas áreas de administração, controladoria,
finanças e contabilidade nos serviços comerciais e empresariais.
Opções de pagamento:

R$ 100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Contabilidade Financeira e
Gerencial

•

A contabilidade na antiguidade;

•

Evolução contábil;

•

A escola italiana (europeia) de contabilidade;

•

A escola norte-americana;

•

O ensino de contabilidade no Brasil;

•

Conhecendo a contabilidade;

•

Controller - a identificação exata do contador;

•

Conceito de contabilidade;

•

Postulados, princípios geralmente aceitos e convenções;

•

Contas patrimoniais e de resultados;

•

Estática e dinâmica patrimonial;

•

Atos e fatos administrativos;

•

Atos administrativos;

•

Fatos administrativos;

•

Escrituração contábil;

•

Regime de caixa e regime de competência;

•

Controle de estoques;

•

Conceitos de contabilidade financeira e gerencial;

•

Características da contabilidade gerencial;

•

Controle;

•

Balanço patrimonial;

•

Demonstração do resultado do exercício;

•

Demonstração de lucros ou prejuízo acumulado;

•

Demonstração das mutações do patrimônio líquido;

•

Demonstração do fluxo de caixa;

•

Notas explicativas;

•

Critérios contábeis;

•

Análise dos custos para execução da contabilidade gerencial e financeira;

•

Análise de sensibilidade;

•

Indicadores de avaliação e desempenho;

•

Métodos de análise da administração financeira;

•

Análise vertical e horizontal para as demonstrações financeiras;

•

Alavancagem operacional e financeira;

•

O modelo de previsão de falência de Kanitz.

Curso Online de Contabilidade Financeira
O curso de Contabilidade Financeira por meio da educação a distância oferece ao profissional a
oportunidade de aperfeiçoamento nas áreas de administração, controladoria, finanças,
contabilidade e tesouraria nos serviços comerciais e empresariais.
Opções de pagamento:

R$ 100,00

Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Contabilidade Financeira

•

Regulamentação da informação contábil;

•

Postulados;

•

Avaliação de ativos;

•

Princípios contábeis;

•

Convenções contábeis;

•

Princípios fundamentais de contabilidade - conforme CFC;

•

Comparação entre postulados, princípios e convenções;

•

Atributos da informação contábil de acordo com CFC;

•

Balanço patrimonial;

•

Demonstração do resultado do exercício;

•

Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;

•

Demonstração das mutações do patrimônio;

•

Demonstração das origens e aplicações de recursos;

•

Demonstração dos fluxos de caixa (DFC);

•

Notas explicativas;

•

Consolidação das demonstrações contábeis;

•

Índice de liquidez;

•

Índice de rentabilidade;

•

Índice de lucratividade;

•

Índice de endividamento;

•

Capital de giro;

•

Devedores duvidosos;

•

Devedores duvidosos;

•

Disponibilidades;

•

Conceito;

•

Controle interno das disponibilidades;

•

Fundo fixo;

•

Bancos;

•

Contas de compensação;

•

Reservas e provisões.

Pós-graduação em Auditoria e Perícia Contábil especialização lato sensu

A Pós-Graduação em Auditoria e Perícia Contábil
apresenta os conhecimentos necessários sobre os fundamentos e legislação de perícia
contábil, laudo e prova pericial, cálculos econômico-financeiros, cálculos trabalhistas, e
muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15 x R$ 200,00.

Opções

para

pagamento:

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Auditoria Contábil

80

Introdução

ao

estudo

da

auditoria

Origem

da

auditoria

Conceito

de

auditoria

Auditoria

interna

Auditoria
Modalidades,
Modalidades

externa
tipos

e

independência
de

do

auditor
auditoria

Auditoria

governamental

Independência

da

Normas

auditoria

gerais

Normas

em

de

vigor

Resoluções

–

do

auditoria

CFC

CFC

NBC

nº

1.156/09

em

vigor

TA

200

Exigências éticas em uma auditoria de demonstrações
contábeis
Controle

interno

Procedimentos

de

auditoria

Planejamento
Conceito

de

planejamento

Definição de campo, âmbito e subáreas para a auditoria
Papéis

de

trabalho

Conceitos
Forma

e

conteúdo

Classificação

dos

dos

Tipos

papéis

de

Codificação

papéis

papéis
dos

de

trabalho

de

trabalho

de

papéis

trabalho

de

trabalho

Auditoria

tributária

Prestadores

de

Comércio

serviços

de

mercadorias

Indústria

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Contabilidade Empresarial

50

Ferramentas

contábeis

Empresa
Noções

básicas

Conceito

de

contabilidade

de

contabilidade

Demonstrações contábeis obrigatórias pela lei 6.404/76 antes
do

processo

de

convergência

Balanço

patrimonial

Demonstração de lucros e prejuízos acumulados – DLPA
Demonstração

do

resultado

do

exercício

–

DRE

Demonstração da origem e aplicação de recursos – DOAR
Demonstrações contábeis obrigatórias pela lei 6.404/76
atualizada pela lei 11.638/2007 medida provisória 449/2008
convertida

na

lei

11.941/2009.

Alterações na estrutura do balanço patrimonial conforme a lei
11.638/2007
Demonstração
Definições

de

de
caixa

fluxo
e

de

caixa

equivalentes

–
de

DFC
caixa

Método direto e indireto de demonstração de fluxos de caixa
Estrutura da demonstração de fluxos de caixa – DFC
Demonstração

do

valor

adicionado

-

DVA

Principais aspectos contidos na resolução CFC 1138/08,

complementada

pela

resolução

Medição

CFC

1.162/09

de

(DVA)

desempenho

Indicadores

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Metodologia do Cálculo
Econômico Financeiro

50

Cálculos

econômico-financeiros

e

aplicações

Juros

simples

Juros

compostos

Taxa

equivalente

e

taxa

efetiva

de

aplicação

Prestação (PMT), série de pagamentos e recebimentos no
cálculo

financeiro

Coeficientes,
Cálculos

fatores

e

financeiros

anuidades

em

perpétuas

contexto

inflacionário

Contexto

inflacionário

Índices

de

inflação

Índice geral de preços, disponibilidade interna – IGP - DI
Índice

nacional

de

Variação

preços

ao

consumidor

cambial

Índice

geral

Taxa

de

de

–

preços

no

desvalorização

Taxa

–

da

INPC
vc

mercado

–

IGP-M

moeda

–

TDM

de

rentabilidade

Cálculos financeiros de prestações, financiamentos e saldos
Operações

com

empréstimos

e

poupança

Operações com prestações iguais, com termos antecipados
(opção

BEG)

Cálculo do valor do depósito periódico para formação de uma
poupança

(PMT)

Cálculos

trabalhistas

A clt e os princípios da relação do empregado e empregador
Descontos

legais

Vale

transporte

INSS
Imposto

de

renda

–

IR

Pensão

alimentícia

Contribuição

sindical

Remuneração

completa

e

seus

cálculos

Gorjeta
Gratificações
Horas

extraordinárias

13º

salário

Saldo

de

salário

Aviso
Férias

prévio
vencidas

e

proporcionais

Adicional
Descanso
Sistemas

noturno
semanal
de

remunerado

amortização

de

–

DSR

empréstimos

Elaboração

do

quadro

de

amortização

Juros e prestações acumuladas

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A

docência

no

Educação.
A

ensino

superior

Didática.

LDB,

o

ensino

Metodologia

superior

e

suas

finalidades

O ensino superior e suas relações com o contexto sócioeconômico-político

Metodologia do Ensino Superior

40

A
O

brasileiro

metodologia
ato

de

A

como

planejar

opção

e

as
do

educador

e

Diferenças

entre

implicações

político

intencionalidades

política

Plano
As

ato

planejamento
plano

políticas

e

do

planejamento

ato

de

planejar

Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Os

caminhos

Processo

de

da

pesquisa

produção

do

científica
conhecimento

Pesquisa

científica

Princípios

da

Principais

modalidades

Modalidades

Métodos e Técnicas de Pesquisa

40

Técnicas

pesquisa

mais

para

de

utilizadas

coleta

Projeto

científica

em

de

pesquisa

pesquisa

dados

e

jurídica

informações

de

pesquisa

Conceituação
A
A

escolha
estrutura

Orientações

e

Forma

apresentação

de

do

do

projeto

normatizações

para

gráfica

tema
de

pesquisa

redação
do

de

artigo

textos

científico

As normas da ABNT, NBR 10520/2002

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Considerações

iniciais

Diferenças e semelhanças entre auditoria e perícia contábil
Fundamento

e

legislação

de

perícia

Considerações

Perícia Contábil

80

Normas

iniciais

profissionais

Normas

técnicas

Laudo

do
de

e

Laudo

e

Casos

aplicados

Tipos

de

perícia

C/H

perito

contador

perícia

contábil

prova
parecer
à
com

relação

Os vários tipos de perícia contábil

Disciplinas

contábil

Conteúdo programático

pericial

pericial

contábil

perícia

contábil

à

sua

contratação

Conceitos

básicos

A relação entre os termos língua, linguagem e fala
Língua

e

A

linguagem

A

fala

e

seus

função

sistemas

da

Texto

linguagem

e

textualidade

Conceito

de

texto

Fatores

textuais

Texto

e

As

contexto

qualidades

textuais

Adequação
Concisão

Redação de Laudos e Pareceres

20

Clareza
Correção

gramatical

Vigor

e

ênfase

Os gêneros tradicionais nos textos de redação técnica ou
científica
Descrição
Narração
Dissertação
Textos

técnicos

Modalidades
Tipos

do
de

A

comunicação

A

correspondência

Como

simplificar

texto

técnico

correspondência
no
empresarial
o

oficial

texto

oficial

e

comercial

texto

técnico

Algumas modalidades do texto técnico
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Auditoria Empresarial
Aborda os procedimentos de auditoria dentro das empresas, para verificar se a empresa realiza
de forma satisfatória aquilo que se planejou como atividade dos seus setores.

Opções de pagamento:

R$ 100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Auditoria Empresarial

•

Histórico;

•

Definições;

•

Princípios;

•

Exercícios Complementares;

•

Tipos de Auditoria;

•

Quanto ao Objeto;

•

Quanto à Forma;

•

Exercícios Complementares;

•

Produtos da Auditoria;

•

Tendências da Auditoria;

•

Exercícios Complementares;

•

Perfil do Auditor;

•

Competências Profissionais;

•

Exercícios Complementares

Curso Online de Direito Tributário
O curso de Direito Tributário através da Educação a Distância oferece ao participante o
conhecimento sobre os princípios, formas de constituição do tributo, classificação e identificação
dos principais tributos federais.
Opções de pagamento:

R$ 100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Direito Tributário

•

Conceitos fundamentais;

•

Generalidades e princípios jurídicos do direito tributário;

•

Autonomia, Objetivo e Finalidade;

•

Relações com outras ciências e com os outros ramos do direito;

•

Princípios jurídicos;

•

Fontes do direito tributário e Normas constitucionais;

•

Emendas constitucionais e Leis complementares;

•

Leis ordinárias;

•

Tratados e convenções internacionais;

•

Poder de tributar;

•

Introdução e conceitos básicos;

•

Características principais do tributo;

•

Fato gerador;

•

Incidência e não incidência dos tributos;

•

Atos vinculados e Origem;

•

Natureza tributária;

•

Classificação dos tributos quanto a sua função;

•

Espécies tributárias na CF e no CTN;

•

Impostos: conceito e fato gerador;

•

Classificação dos impostos na CF e no CTN;

•

Impostos federais (art. 153 da cf);

•

Impostos estaduais (art. 155 da cf);

•

Impostos municipais (art. 156 da cf);

•

Impostos especiais (art. 74 do ctn);

•

Taxas e contribuição de melhoria;

•

Tributos, competência e responsabilidades;

•

Pedágio;

•

Empréstimos compulsórios e Competência tributária;

•

Aptidão para criar tributos e sua classificação;

•

Critérios e o exercício de quem tem o poder de criar tributos;

•

Responsabilidade tributária no código tributário nacional;

•

Espécies de responsabilidade tributária e solidariedade tributária;

•

Obrigação tributária;

•

Conceito, Objetivos e Bibliografias e Crédito tributário;

•

Conceito e Objetivos;

•

Crédito tributário e o lançamento;

•

As espécies de lançamento e Exclusão do crédito tributário;

•

Classificação das isenções e Suspensão do crédito tributário;

•

Moratória, parcelamento e o mandado de segurança;

•

Extinção do credito tributário e Administração tributária;

•

Poderes fiscais e Sigilo fiscal e bancário;

•

Dívida ativa e certidões negativas;

•

Bibliografias;

•

Processo tributário e administrativo;

•

Objetivo;

•

Princípios utilizados no processo administrativo;

•

Processo judicial e Ações judiciais;

•

Execução fiscal e Cautelar fiscal;

•

Garantias constitucionais aplicáveis ao processo judicial;

•

Das garantias e dos privilégios do crédito tributário;

•

Infrações tributárias e Crimes tributários;

•

Responsabilidade por infrações tributárias.

Curso Online de Fluxo de Caixa
O curso de Fluxo de Caixa, por meio da Educação a Distância, oferece ao profissional das áreas
de Administração e Economia noções sobre a interpretação de dados financeiros, auxiliando na
tomada de decisões, e muito mais.
Opções de pagamento:

R$ 78,00
Carga Horária: 30 horas

Conteúdo Programático do curso online Fluxo de Caixa

•

A importância do fluxo de caixa;

•

Valor do dinheiro no tempo;

•

Fluxo de caixa incremental;

•

Fluxos de caixa líquidos;

•

Análise de custos como base para análise do fluxo de caixa;

•

Elaboração do fluxo de caixa;

•

Caixa;

•

Controle de contas a receber;

•

Controle de contas a pagar;

•

Controles financeiros;

•

Controle de estoque;

•

Análise financeira;

•

Análise dos resultados do fluxo de caixa;

•

A importância do planejamento;

•

Fatores que envolvem o fluxo de caixa como um todo.

Pós-graduação em Gestão Financeira especialização lato sensu

O curso de pós-graduação em Gestão Financeira, por
meio da Educação a Distância, oferece ao profissional empreendedor o conhecimento
sobre Contabilidade Empresarial, Finanças Corporativas, Economia Empresarial,
Mercados Derivativos e muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15 x R$ 200,00

Opções

para

pagamento:

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Contabilidade
Empresarial

50

Ferramentas

Contábeis;

Empresa;
Noções
Conceito

Básicas

de
de

Contabilidade;
Contabilidade;

Demonstrações Contábeis obrigatórias pela Lei 6.404/76 antes do

processo

de

convergência;

Balanço

Patrimonial;

Demonstração

de

Demonstração

Lucros

do

Demonstração

da

e

Prejuízos

Resultado

Origem

e

Acumulados

do

–

Exercício

Aplicação

de

DLPA;

–

Recursos

DRE;

–

DOAR;

Demonstrações Contábeis Obrigatórias pela Lei 6.404/76, atualizada pela
lei

11.638/2007

medida

provisória

449/2008

convertida

na

Lei

11.941/2009;
Alterações na estrutura do Balanço Patrimonial conforme a Lei
11.638/2007;
Demonstração

de

Definições

Fluxo

de

Caixa

de
e

Caixa

equivalentes

–

DFC;

de

Caixa;

Método direto e indireto de Demonstração de Fluxos de Caixa;
Estrutura

da

Demonstração

Demonstração

do

de

Fluxos

Valor

de

Caixa

Adicionado

–

–

DFC;
DVA;

Principais aspectos contidos na resolução CFC 1138/08, complementada
pela

resolução

CFC

Medição

1.162/09

de

(DVA);
Desempenho;

Indicadores.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Contextualizar a ação gerencial no ambiente econômico nacional e
internacional;

Economia Empresarial

50

Política

Econômica;

Formação

de

Preços

Globalização

e

Ambiente

e

Risco

Empresarial;
Cambial;

Financiamento da Empresa.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
As

Finanças Corporativas

60

Finanças

Valor

do

Corporativas;

Dinheiro

no

Tempo;

Contabilidade;
Ferramentas

Financeiras;

Estudo de Casos.

Disciplinas

C/H

Matemática Financeira 60

Conteúdo programático
Anuidades;
Empréstimos;
Conceito

e

aplicações

de

Juros

Desconto
Valor

Simples

e

Juros

de
de

face

Valor

do

Valor

presente

e

Compostos;
títulos;

valor

dinheiro
e

de

mercado;

no

tempo;

valor

futuro;

Equivalência

de

taxas

de

juros;

Equivalência

de

fluxos

de

caixa;

Perpetuidades
Sistemas

e
de

anuidades;
amortização;

Valor

presente

líquido

e

taxa

interna

de

retorno;

Estrutura temporal da taxa de juros.

Disciplinas

C/H

Mercado, Derivativos e
60
Capitais

Conteúdo programático
Estratégia de comercialização em mercados derivativos: aspectos
introdutórios;
O

que

é

mercado

futuro?

Prática

dos

Mercados

Futuros.

Acompanhamento de Mercados Futuros.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A

docência

no

Educação,
A

ensino

superior;

Didática,

LDB,

o

ensino

Metodologia;

superior

e

suas

finalidades;

O ensino superior e suas relações com o contexto socioeconômico-

Metodologia do Ensino
40
Superior

político

brasileiro;

A
O

metodologia
ato

de

A

como

planejar

opção

ato
as

político;

intencionalidades

política

Plano

do

entre

implicações

;

educador;

e

Diferenças
As

e

planejamento;
plano

políticas

e

do

planejamento;

ato

de

planejar;

Elementos constitutivos de um plano.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Os

caminhos

Processo

de

da

Pesquisa

produção

do

Científica;
conhecimento;

Pesquisa

Científica;

Princípios

da

Principais

Métodos e Técnicas de
40
Pesquisa

Pesquisa

Modalidades

Modalidades
Técnicas

mais
para

utilizadas
coleta

Projeto

Científica;

de
em

de

Pesquisa;
pesquisa

dados

e

jurídica;
informações;

de

Pesquisa;

Conceituação;
A
A

escolha
estrutura

Orientações
Forma

de

e

do

do
projeto

Normatizações
apresentação

para
gráfica

tema;
de

Redação
do

pesquisa;
de

artigo

Textos;
científico;

As normas da ABNT, NBR 10520/2002.
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Gestão Financeira
Aborda como administrar os recursos de uma empresa e características dos principais produtos
financeiros, como juros, desconto, aplicações, financiamentos, etc.
Opções de pagamento:

R$ 140,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Gestão Financeira

•

Fundamentos da Gestão Financeira;

•

Fundamentos de Administração;

•

A Estrutura do Departamento Financeiro;

•

Matemática Financeira;

•

Capital;

•

Juros Simples e Compostos;

•

Taxas de Juros e de Equivalentes;

•

Taxas Nominais e Efetivas;

•

Descontos;

•

Capitalização composta;

•

Fluxo de caixa;

•

Relacionamento bancário;

•

Orçamento empresarial;

•

Gestão de Aplicações;

•

Caderneta de Poupança;

•

CDB e RDB;

•

Renda fixa;

•

Renda variável;

•

Formação de Preços nos Mercados de Renda Fixa e de Renda Variável;

•

Fundo de Investimento;

•

Ações;

•

Clube de Investimento;

•

Gestão de Caixa X Gestão de Competência;

•

Análise dos Demonstrativos Financeiros;

•

Análise de Investimentos;

•

Contas a Pagar;

•

Contas a Receber;

•

Crédito e Cobrança;

•

Técnicas de Crédito e Cobrança;

•

Planejamento do Fluxo de Caixa;

•

Composição;

•

Principais requisitos;

•

Economia e Mercado;

•

Problemas econômicos básicos;

•

Estruturas clássicas básicas de mercado;

•

Benefícios de segmentação;

•

Critérios para a Segmentação do Mercado;

•

Intermediação Financeira Direta;

•

Intermediação Financeira Indireta;

•

Planejamento Tributário;

•

Plano de Negócios;

•

Estratégias em Finanças;

•

Ferramentas para profissionais das áreas de finanças e crédito.

Curso Online de Planejamento
Estratégico
Aborda os métodos e técnicas de planejamento, aplicados de forma estratégica para atingir os
objetivos de mercado de uma empresa.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Planejamento Estratégico

•

Organização;

•

Estratégia;

•

Áreas de concordância quanto ao conceito de estratégia;

•

Administração;

•

Administração Estratégica;

•

Planejamento;

•

Níveis de Planejamento;

•

Análise da situação atual;

•

Definição de objetivos e estratégias;

•

Implementação da estratégia;

•

Monitoramento e controle;

•

Análise do ambiente externo;

•

Âmbitos de Análise;

•

Econômico;

•

Político e Legal;

•

Social;

•

Natural;

•

Tecnológico;

•

Competitivo;

•

Rivalidade entre concorrentes;

•

Barreiras à entrada de concorrentes;

•

Poder dos compradores;

•

Poder dos fornecedores;

•

Bens Substitutos;

•

Análise Interna

•

Análise S.W.O.T;

•

Matriz BCG;

•

Formulação das Estratégias;

•

Segmentação de Mercado;

•

Caso Henry Ford;

•

Caso do molho de macarrão;

•

Estratégias de segmentação;

•

Estratégias Genéricas;

•

Implementação da estratégia;

•

Desdobramento do Planejamento;

•

Planejamento das áreas funcionais;

•

Projetos;

•

Estrutura Organizacional;

•

Alinhamento Estratégico;

•

Potenciais dificuldades;

•

Monitoramento e controle;

•

Múltiplos indicadores;

•

O caso do painel do avião;

•

Balanced Scorecard;

•

Histórico;

•

Perspectivas;

•

Financeira;

•

Clientes;

•

Processos Internos;

•

Inovação e Aprendizado;

•

Processo de implementação;

Curso Online de Economia Brasileira
Contemporânea
Obter uma visão ampla e crítica dos principais temas políticos, econômicos e sociais que afetam
o Brasil nos dias de hoje é possível realizando o curso de Economia Brasileira Contemporânea.
Assim, o curso aborda uma visão histórica das políticas públicas e de subdesenvolvimento
implantadas pelos diversos governos nas últimas décadas, e o entendimento de temas
importantes como inflação, estabilização, emprego e desigualdade social.
Opções de pagamento:

R$100,00 reais
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Economia Brasileira Contemporânea

•

As transformações da economia brasileira no século 20;

•

A crise dos anos 30 e o processo de industrialização;

•

Do Estado Novo à crise do endividamento;

•

A década de 80: dívida externa, recessão, inflação e crise do setor público;

•

Da abertura econômica de Collor ao Plano Real.

Pós-graduação MBA Executivo em Gestão
Empresarial - especialização lato sensu

A Pós-Graduação MBA Executivo em Gestão Empresarial
apresenta todos os conhecimentos necessários sobre Gestão Estratégica de Operações
e Serviços, Administração Estratégica Avançada, Finanças Empresariais e muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15 x R$ 120,00

Opções

Disciplinas

para

pagamento:

C/H

Conteúdo programático

Administração Estratégica
Avançada

40

1. Administração estratégica,
2. Enfoque sistêmico,visão estratégica do negócio,
3. Planejamento,
4. O que é estratégia?
5. As características das decisões estratégicas.
6. Níveis estratégicos: corporativas, de negócios e
funcionais.
7. Gestão Estratégica: Posição estratégica; escolhas
estratégicas; processo de desenvolvimento de estratégia.
8. Ferramentas de análise estratégica. Análises do ambiente
externo: análise PEST, análise de concorrentes.
9. Análise interna: cadeia de valor, recursos (capacidades e
competências).
10. Estratégias competitivas e vantagem competitiva
(estratégias genéricas).

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Coaching

40

1. Principais comunidades de Coaching
2. O que é Coaching?
3. Breve história do Coaching
4. Termos usuais no processo de Coaching
5. Fundamentos e princípios do Coaching
6. Diferença do Coaching com outras abordagens
7. Alguns tipos de Coaching
8. Benefícos e resultados esperados do Coaching
9. Situações que indicam necessidade de coaching
10. Fases da abordagem do processo de Coaching

11. O uso de ferramentas no Coaching
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Finanças Empresariais

40

1. Introdução às Finanças de Empresas
2. Fundamentos financeiro
3. Projeção de Demonstrações Financeiras
4. Projeção de fluxos de caixa. Avaliação de Empresas
5. Avaliação de Ações e Títulos de renda fixa
6. Risco e Retorno – Mercado de capitais
7. O Modelo de Precificação de Ativos (CAPM)
8. Estrutura de Capital e Política de Dividendos
9. Planejamento financeiro de curto prazo
10. Administração de capital de giro

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão Estratégica de
Operações e Serviços

40

1. Administração de produção e operações
2. Sistema de produção e operações
3. Conceito do termo operações, desafios e importância
4. Gestão de operações
5. Importância da gestão de operações
6. O gestor de operações e o processo de gestão
7. O Processo de Tomada de Decisão
8. Estratégia de operações
9. O conteúdo e o processo da estratégia de operações
10. Perspectivas sobre estratégia de operações
11. Objetivos de desempenho da estratégia de operações
12. Áreas de decisão da estratégia de operações
13. A matriz da estratégia de operações
14. Produção de bens vs. produção de serviços
15. Operação de serviços
16. Gerenciamento das operações de serviços
17. Gerenciamento da capacidade de oferta de serviços
18. Eliminação de gargalos em operações de serviços

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão Estratégica de
Pessoas

40

1. O que é gestão de pessoas?
2. Tendências para a gestão de pessoas,
3. Gestão estratégica de pessoas,
4. Planejamento de pessoal,
5. Recrutamento e seleção,
6. Entrevista de seleção,
7. Treinamento e desenvolvimento,
8. Treinamento on-the-job,
9. Educação corporativa: novos paradigmas,
10. Remuneração estratégica,
11. Composto de compensação,
12. Remunerar por resultados,
13. Alternativas de remuneração,
14. Avaliando resultados da gestão de pessoas,

15. Avaliando as pessoas,
16. Desempenho x desenvolvimento x potencial,
17. Gestão de carreiras, planejamento de carreira,
18. Compatibilização: vida profissional x vida pessoal
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão de Marketing
Estratégico

40

1. Ambiente de Marketing,
2. Satisfação, valor e retenção do cliente,
3. Marketing de serviços e relacionamento, marketing
business-to-business,
4. Comportamento do consumidor: as etapas do processo
de compra e o fenômeno do
5. Consumo,
6. Métodos de pesquisa quantitativos em Marketing,
7. Estratégias de produto, de novos produtos e gestão de
marcas,
8. A integração das comunicações de Marketing e EMarketing,
9. Estratégia de distribuição e seleção de canais,
10. Marketing Ambiental.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Inovação e Criatividade

40

1. Inovação nas organizações
2. Gerenciando o processo da inovação
3. Criatividade nas organizações
4. Práticas para estimular a criatividade nas organizações
5. Aplicando os 8 I's do Ciclo da Imbatibilidade nas
organizações

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Metodologia do Ensino
Superior

40

1. A docência no ensino superior
1.1 Educação. Didática. Metodologia
1.2 A LDB, o ensino superior e suas finalidades
1.3 O ensino superior e suas relações com o contexto sócioeconômico-político brasileiro
2. A metodologia como ato político
2.1 O ato de planejar e as intencionalidades
2.2 A opção política do educador
3. Plano e planejamento
3.1 Diferenças entre plano e planejamento
3.2 As implicações políticas do ato de planejar
3.3 Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Métodos e Técnicas de
Pesquisa

40

1. Os caminhos da Pesquisa Ciêntífica
1.1 Processo de produção do conhecimento
2. Pesquisa Científica
2.1 Princípios da Pesquisa Científica
2.2 Principais Modalidades de Pesquisa

2.2.1 Pesquisa bibliográfica
2.2.2 Pesquisa de campo
2.2.3 Pesquisa experimental
2.2.4 Pesquisa-ação
2.2.5 Pesquisa de intervenção
2.3. Modalidades mais utilizadas em pesquisa jurídica
2.3.1 Compilação ou “estado da questão”
2.3.2 Análise de texto
2.3.3 Estudo comparativo
2.3.4 Estudo histórico
2.3.5 Pesquisas de campo
2.4.Técnicas para coleta de dados e informações
2.4.1 Questionário ou formulário
2.4.2. Entrevista
2.4.3. Observação com método científico
2.4.4. História de vida
2.4.5 Depoimento oral
2.4.6 Relato de vida (tranche de vie, pedaços de vida)
3. Projeto de Pesquisa
3.1. Conceituação
3.2. A escolha do tema
3.3 A estrutura do projeto de pesquisa
3.3.1 Inicia-se com a capa e com a folha de rosto
3.3.2 Elementos essenciais do projeto de pesquisa
4. Orientações e Normatizações para Redação de Textos
4.1 Forma de apresentação gráfica do artigo científico
4.2 As normas da ABNT, NBR 10520/2002
4.2.1 Citações diretas (textuais) e indiretas (livres)
colocadas no corpo do texto e notas de rodapé
4.2.2 Tipos de Citações
4.2.3 Localização das Citações
4.2.4 As Notas de Rodapé
4.2.5 Normas para elaboração de referências
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Economia e Negócios
Ter conhecimento sobre o macroambiente do Brasil é muito importante. O curso de
Macroambiente e Cenários Econômicos apresenta de maneira clara os principais determinantes
do recente desempenho da economia brasileira. A partir de uma visão histórica e conceitual,
com análise das principais teorias que regem o estudo a macroeconomia e o comportamento de
suas principais variáveis, como produto, moeda, juros e câmbio, visualizando sempre o caso
específico do Brasil desde as últimas décadas.
Opções de pagamento:

R$100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Economia e Negócios

•

Preferências individuais e restrição orçamentária;

•

O estudo da demanda de mercado;

•

O estudo da oferta de mercado;

•

O equilíbrio do mercado;

•

O estudo da elasticidade-preço da demanda;

•

A produção;

•

Os custos da produção;

•

O estudo da margem de contribuição;

•

Análise do ponto de equilíbrio;

•

As diferentes estruturas de mercado.

 Cursos de Bebê

Curso Online de Troca de Fralda
Higienizar e trocar a fralda corretamente pode evitar algumas doenças causadas por fungos e
bactérias. O curso de Troca de Fralda apresenta conhecimentos que auxiliam babas e mamães a
trocar corretamente as fraldas evitando doenças, assaduras e muito mais.
Opções de pagamento:

R$30,00 reais
Carga Horária: 30 horas

Conteúdo Programático do curso online Troca de Fralda

•

Troca de fralda;

•

Quantas fraldas uma criança usa?

•

A história das fraldas descartáveis;

•

A matéria-prima da fralda descartável;

•

Celulose;

•

Sap (gel);

•

Não tecido;

•

Filme de polietileno;

•

Fitas adesivas (laterais);

•

Frontal tape;

•

Elásticos;

•

Adesivo hot melt;

•

Papel tissue;

•

Realizando a troca de fralda;

•

Lembretes;

•

Como escolher a melhor fralda para o bebê;

•

Cheiro de neném;

•

Tamanho certo;

•

Modelo perfeito;

•

A melhor fita adesiva;

•

Efeito antivazamento;

•

A diferença das fraldas noturnas;

•

Hora de trocar a marca;

•

O problema está na fralda;

•

A volta das fraldas de pano;

•

Fraldas pocket (ou com bolso);

•

Fraldas com ajustes verticais;

•

Cuidados com a fralda de pano;

•

Lavagem;

•

Lavagem sem sabão;

•

Dermatite de fralda ou assadura;

•

Dúvidas sobre assaduras;

•

Tratamento convencional;

•

Diretrizes alimentares;

•

Suplementos nutricionais;

•

Tratamento fitoterápico;

•

Homeopatia;

•

Recomendações gerais;

•

Quando consultar o médico sobre assadura;

•

Deixando as fraldas;

•

Treinamento diário;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Sono do Bebê
O curso de Sono do Bebê por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimento para ajudar a compreender como se dá o sono dos bebês, enfatizando suas
fases, questões referentes ao choro e ao apego na hora de dormir.
Opções de pagamento:

R$30,00 reais
Carga Horária: 10 horas

Conteúdo Programático do curso online Sono do Bebê

•

Sono do bebê;

•

Rotinas;

•

Sono nos recém-nascidos;

•

Bebês que adormecem mamando;

•

Para que serve o sono;

•

Fases do sono;

•

Sonhos;

•

Sono sem sonhos;

•

Choro;

•

Apego;

•

Para pegar no sono;

•

Insônia;

•

Referências Bibliográficas

Curso Online de Alimentação do Bebê
O curso de Alimentação do Bebê por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimento sobre cuidados com a alimentação do bebê; importância da amamentação; tipos
de leites; introdução de novos alimentos e muito mais.
Opções de pagamento:

R$30,00 reais
Carga Horária: 10 horas

Conteúdo Programático do curso online Alimentação do Bebê

•

Alimentação no Primeiro Ano de Vida;

•

Aleitamento Materno - Informações Importantes;

•

Alimentação Artificial;

•

Tipos de Leite;

•

Fórmulas Infantis;

•

Leite em pó Integral;

•

Leite Integral Líquido;

•

Alimentação Complementar;

•

Introduzindo Novos Alimentos;

•

Receitas de papas salgadas;

•

Alimentação saudável para crianças menores de 2 anos;

•

Alimentação no segundo ano de vida;

•

Referências bibliográficas.

Curso Online de Cuidados com as Mamas
O curso de cuidados com as mamas, por meio da educação a distância, oferece a mães,
gestantes, profissionais e acadêmicos a oportunidade de conhecer e prevenir os cuidados
básicos com as mamas.
Opções de pagamento:

R$30,00 reais
Carga Horária: 16 horas

Conteúdo Programático do curso online Cuidados com as Mamas

•

Anatomia das mamas;

•

Fisiologia da lactação;

•

Cuidados com as mamas durante a gestação;

•

Problemas precoces nas mamas;

•

Mamilos doloridos/fissuras mamilares;

•

Fissuras mamilares por candida SP;

•

Problemas tardios nas mamas;

•

Por que ordenhar o leite humano?

•

Baixa produção de leite humano;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Imunização do Bebê
Os cuidados com o bebê são fundamentais para um crescimento saudável. Esses cuidados
ajudam a prevenir doenças e colaboram para o desenvolvimento geral da criança. O curso de
Imunização do bebê oferece aos pais, cuidadores e profissionais da área da saúde, a
oportunidade de conhecer as principais vacinas que devem ser administradas no bebê.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 20 horas

Conteúdo Programático do curso online Imunização do Bebê

•

Imunização;

•

Imunização ativa e imunização passiva;

•

Classificação das vacinas;

•

Número de doses das vacinas;

•

Intervalo entre as doses da mesma vacina;

•

Aplicação simultânea e não simultânea de diferentes vacinas;

•

Reações adversas das vacinas;

•

Contra - indicações à vacinação;

•

Vacinação e infecção pelo HIV;

•

Indicações da vacinação passiva;

•

Imunobiológicos especiais;

•

Vacinação da criança;

•

Calendário básico de vacinação da criança;

•

Distribuição de vacinas por faixa etária;

•

BCG;

•

Dose e via de administração;

•

Eficácia;

•

Dose e via de administração;

•

Idade de vacinação;

•

Indicações;

•

Contraindicações;

•

Evolução da lesão;

•

Complicações;

•

Hepatite B - 1ª dose;

•

Hepatite B - 2ª dose;

•

Doencas que esta vacina imuniza;

•

Difteria (Crupe);

•

Tétano;

•

Coqueluche;

•

Infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo B,

•

Poliomielite - 1ª dose;

•

Rotavírus - 1ª dose;;

•

Vacinas complementares com 2 meses;

•

Pneumocócica 7-valente - 1ª dose;

•

Crianças de 3 meses;

•

Meningocócica C - 1ª dose;

•

Crianças de 4 meses;

•

Pneumocócica 7-valente - 2ª dose;

•

Crianças de 5 meses;

•

Meningocócica C - 2ª dose;

•

Crianças de 4 meses;

•

Tetravalente (DTP + Hib) - 2ª dose;

•

Poliomelite - 2ª dose;

•

Rotavírus - 2ª dose;

•

Vacinas para crianças de 6 meses a um ano;

•

Crianças de 6 meses;

•

Tetravalente (DTP + HIB) - 3ª dose;

•

Poliomielite - 3ª dose;

•

Hepatite B - 3ª dose;

•

Gripe - 1ª dose;

•

Vacina Influenza;

•

Vacina H1N1 - 1 dose;

•

Vacinas Complementares aos 6 meses;

•

Pneumocócica 7-valente - 3ª dose;

•

Crianças de 7 meses;

•

Gripe - 2ª dose;

•

H1N1 - 2 dose;

•

Crianças de 9 meses;

•

Febre Amarela;

•

Vacinas para crianças até 1 ano e meio;

•

Crianças de 12 meses;

•

Vacina SRC (Tríplice Viral);

•

Sarampo;

•

Rubéola;

•

Caxumba;

•

Vacinas complementares em crianças de 12 meses;

•

Meningocócica C - reforço;

•

Varicela (catapora);

•

Hepatite A - 1ª dose;

•

Crianças de 15 meses;

•

Poliomielite - reforço;

•

Difteria, tétano e coqueluche - 1º reforço;

•

Vacinas complementares;

•

Vacinas Complementares em Crianças de 15 meses;

•

Pneumocócica 7-valente - reforço;

•

Vacinas complementares para as crianças até 2 anos;

•

Crianças de 18 meses;

•

Hepatite A - 2ª dose;

•

Vacinação de recém - nascidos prematuros;

•

Influenza;

•

Vacina Antipneumocócica;

•

Vacina BCG;

•

Vacina contra hepatite B;

•

Prevenção da Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR);

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Choro do Bebê
O curso de Choro do Bebê por meio da educação a distância oferece ao participante
conhecimentos sobre os tipos de choro e o que fazer para acalmar o bebê.
Opções de pagamento:

R$30,00
Carga Horária: 15 horas

Conteúdo Programático do curso online Choro do Bebê

•

Fome;

•

Dor;

•

Fralda suja ou roupa desconfortável;

•

Cólica;

•

Frio ou Calor;

•

Sono;

•

Emocional;

•

O que fazer quando o bebê não para de chorar;

•

Segure o bebê bem perto de você, no colo, e tente enrolá-lo em uma manta;

•

Ache um ritmo constante;

•

Nine o bebê;

•

Tente fazer uma massagem;

•

Deixe-o chupar alguma coisa;

•

Não exija muito de si mesma;

•

Dicas;

•

Dicas para viagem;

•

O bebê chora: como os pais devem reagir?

•

Outras razões para não deixar o bebê chorar;

•

A química do choro;

•

Produção de leite X Choro;

•

Fatos sobre o choro do bebê;

•

O choro do bebê é um sinal perfeito;

•

Resposta biológica;

•

Culpa;

•

Tipos de choro;

•

Choro nº 1: NEH = "tenho fome";

•

Choro nº 2: OWH = "tenho sono";

•

Choro nº 3: HEH = "sinto desconforto";

•

Choro nº 4: EAIRH = "estou com gases";

•

Choro nº 5: EH = "quero arrotar";

•

Mais dicas;

•

A importância do toque;

•

Linguagem de amor;

•

Choro e toque;

•

Mimos nunca são demais;

•

Toque do pai e da mãe;

•

Dificuldade no toque;

•

Tecnologia a serviço do choro;

•

Babá eletrônica poderá interpretar e traduzir o choro do bebê;

•

Emoções dos bebês;

•

Detector de emoções;

•

O choro do bebê em diversas culturas;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Refluxo na Infância
O curso de Refluxo na Infância por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimento sobre as principais dúvidas em relação à alimentação do bebê e os cuidados que
se deve ter na escolha dos alimentos.
Opções de pagamento:

R$30,00
Carga Horária: 20 horas

Conteúdo Programático do curso online Refluxo na Infância

•

Refluxo gastroesofágico;

•

Sintomas;

•

Medidas de controle;

•

Alimentação para melhorar o refluxo;

•

Alimentos permitidos;

•

Dúvidas frequentes sobre o refluxo;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Saúde Bucal do Bebê
Cuidar bem de um sorriso mesmo na gravidez é importante para a saúde da mãe e a do bebe.
O curso de Saúde Bucal do Bebê oferece conhecimentos sobre patologias bucais do recémnascido, dentição do bebê, cárie de mamadeira e muito mais.
Opções de pagamento:

R$30,00
Carga Horária: 20 horas

Conteúdo Programático do curso online Saúde Bucal do Bebê

•

O bebê vai nascer;

•

Cuidados primários no recém-nascido;

•

Será que meu bebê tem a língua presa?

•

A boca do bebê;

•

O recém-nascido pode apresentar;

•

Queixo torto;

•

Rosto edemaciado, inchado, coloração violácea ou arroxeada;

•

Deformações bucais congênitas no recém-nascido;

•

Lábio leporino;

•

Fenda palatina;

•

Úvula bífida;

•

O que pode afetar seu bebê;

•

O cigarro;

•

Mãe fumante;

•

Pai fumante;

•

As drogas (narcóticos);

•

Cocaína;

•

Maconha;

•

Calmantes;

•

Alcoolismo;

•

A criança não pode ou não quer ser amamentada?

•

Devemos dar a chupeta ao nosso bebê?

•

Chupeta;

•

Exigências para uma chupeta segura;

•

Quando dar a chupeta?

•

Quando tirar a chupeta?

•

Regra do polegar;

•

Oidiose (sapinho, monilíase);

•

Causas;

•

Tratamento;

•

Suplementação de flúor;

•

Tremor no queixo;

•

A dentição;

•

Nascendo o dentinho do bebê;

•

Alívio dos sintomas de dor no bebê;

•

Funções dos dentes temporários;

•

Ordem de erupção dos dentes;

•

Dentição temporária: total 20 dentes;

•

Cárie de mamadeira;

•

Dúvidas frequentes das mães;

•

Traumatismos nos dentes de leite;

•

Consequências do acidente;

•

Conduta adequada dos pais;

•

Prevenção de traumatismos;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Como Organizar o
Quarto Infantil e Brinquedos
O curso Como Organizar o Quarto Infantil e brinquedos por meio da Educação a Distância
oferece ao participante o conhecimento sobre planejamento e organização do quarto infantil,
envolvendo a criança na organização dos brinquedos e muito mais.
Opções de pagamento:

R$20,00

Carga Horária: 5 horas

Conteúdo Programático do curso online Como Organizar o Quarto
Infantil e Brinquedos

•

Paciência, criatividade e estratégia!

•

Como organizar o roupeiro infantil?;

•

Como organizar as roupas de cama e banho;

•

Como dobrar o lençol de elástico;

•

Organização dos brinquedos;

•

Envolvendo a criança na organização;

•

Ideias de produtos organizadores;

•

Limpeza eficiente dos bichinhos de pelúcia.

Curso Online de Dicas de Amamentação
O curso de Dicas de Amamentação, por meio da educação a distância, oferece a mães,
gestantes, profissionais e acadêmicos a oportunidade de conhecer e incentivar o aleitamento
materno.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 18 horas

Conteúdo Programático do curso online Dicas de Amamentação

•

As mamas e a produção de leite humano;

•

A importância da sucção;

•

Posicionamento e pega adequados;

•

Tipos de amamentação;

•

Amamentação exclusiva;

•

Amamentação mista;

•

Dificuldades e dúvidas iniciais da amamentação;

•

Dificuldades relacionadas com a mãe;

•

Necessidade de sucção;

•

Duração das mamadas;

•

Alternância das mamas;

•

Por quanto tempo amamentar?

•

Mães que trabalham fora, o que fazer?

•

Momentos especiais;

•

Amamentando bebês prematuros;

•

Amamentando bebês gemelares;

•

Introdução de outros alimentos e manutenção da amamentação;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Cuidados com o RecémNascido
Cuidados com o bebê são fundamentais para que ele cresça com saúde. Esses cuidados ajudam
a prevenir doenças e colaboram para o desenvolvimento em geral da criança. Com o curso
Cuidados com o Recém-Nascido, você aprenderá mais sobre todos esses cuidados necessários.
Opções de pagamento:

R$50,00 reais
Carga Horária: 40 horas

Conteúdo Programático do curso online Cuidados com o RecémNascido

•

Direitos e deveres da gestante e do RN;

•

Documentação;

•

Pós-parto;

•

Considerações iniciais;

•

Escolhendo as roupas do bebê;

•

Visitas;

•

Amamentação do RN;

•

Cuidados com a mama;

•

Posicionamento para as mamadas;

•

Arroto;

•

Regurgitação;

•

Cólica;

•

Hidratação;

•

Funcionamento intestinal;

•

Sono no RN;

•

Choro;

•

Cuidados com o coto umbilical;

•

Espirros e soluços;

•

Vacinação;

•

Banho;

•

Segurando o bebê no banho;

•

Banho de balde;

•

Troca de fraldas;

•

Assaduras;

•

Limpeza do nariz, ouvidos e olhos;

•

Febre no RN;

•

Manchas, espinhas e descamações;

•

Sapinho;

•

Moleira no RN;

•

Pele amarelada - icterícia;

•

Manchas;

•

Mãos e pés arroxeados;

•

Tumefação da mama;

•

Gêmeos;

•

Quando chamar o pediatra?

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Mudanças Emocionais
na Gravidez
O período da gestação provoca diversas alterações hormonais e mudanças no lado emocional
da futura mamãe. O curso Mudanças Emocionais na Gravidez, oferece conhecimento sobre as
mudanças ocasionadas durante a gestação, a decisão de ter um filho e muito mais.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 20 horas

Conteúdo Programático do curso online Mudanças Emocionais na
Gravidez

•

A decisão de ter um filho;

•

A gravidez;

•

O corpo da mulher grávida;

•

O corpo e a sexualidade na gravidez;

•

O envolvimento paterno na gestação;

•

Mudanças emocionais na gravidez;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Banco de Leite Humano

O curso de Banco de leite humano por meio de Educação a Distância oferece ao participante
conhecimentos sobre os procedimentos que devem ser realizados em um banco de leite.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Banco de Leite Humano

•

Banco de Leite Humano;

•

História do banco de leite humano no Brasil;

•

Tipos de banco de leite;

•

Posto de coleta;

•

Responsabilidades do banco de leite humano;

•

Rotinas do banco de leite humano;

•

Doadoras e doações;

•

Formas de captação de doadoras;

•

Seleção das doadoras;

•

Triagem das doadoras;

•

Acompanhamento das doadoras;

•

Controle de qualidade do Leite Humano Ordenhado (LHO);

•

Preparo de materiais;

•

Higienização do frasco para a coleta;

•

Preparo de meio de cultura;

•

Ordenha mamária no banco de leite humano;

•

Indicações de ordenha;

•

Técnica de ordenha manual;

•

Condições para estimulação do reflexo da ocitocina;

•

Procedimentos para a ordenha;

•

Coleta de LHO no domicílio;

•

Transporte de Leite Humano Ordenhado (LHO);

•

Recebimento do LHO no BLH;

•

Processamento;

•

Descongelamento;

•

Reenvase;

•

Pasteurização;

•

Estocagem;

•

Distribuição de LHO pasteurizado no BLH;

•

Controle de qualidade do BLH;

•

Controle físico-químico;

•

Teste de acidez dornic;

•

Crematócrito;

•

Relação creme % - gordura % - kcal/ml;

•

Profissionais da equipe do BLH;

•

Atribuições dos profissionais;

•

Nutricionista;

•

Enfermeiro;

•

Médico;

•

Auxiliar de nutrição;

•

Farmacêutico;

•

Técnico de enfermagem;

•

Técnico de laboratório;

•

Estrutura física;

•

Materiais de acabamento;

•

Paredes e divisórias;

•

Rodapé;

•

Teto;

•

Ralos;

•

Características das instalações;

•

Instalações elétricas e iluminação;

•

Sistemas de climatização;

•

Instalações hidrossanitárias;

•

Ambientes, equipamentos e materiais;

•

Ambientes;

•

Principais equipamentos e materiais;

•

Freezer vertical;

•

Refrigerador;

•

Banho-maria para degelo de LHO;

•

Banho-maria para pasteurização do LH;

•

Banho-maria para aquecimento do LHO;

•

Balança eletrônica;

•

Estufa para cultura bacteriológica;

•

Estufa para secagem do material para uso no laboratório;

•

Microcentrífuga;

•

Agitador para tubos tipo vórtex;

•

Dispensador automático;

•

Caixas isotérmicas;

•

Resfriador para Leite Humano Ordenhado Pasteurizado (LHOP);

•

Bico de bunsen ou de mecker;

•

Micropipeta automática de 1 ml e de 5 ml (ou pipetas sorológicas em borosilicato);

•

Termômetro digital;

•

Termômetro calibrado pela rede brasileira de calibração;

•

Cremômetro;

•

Autoclave vertical;

•

Bomba para ordenha elétrica;

•

Bomba manual;

•

Lavador automático de pipetas;

•

Deionizador;

•

Segurança e saúde para funcionários do BLH;

•

Embalagem e rotulagem;

•

Embalagem;

•

Rotulagem;

•

Limpeza no BLH;

•

Porcionamento e administração;

•

Porcionamento;

•

Administração;

•

Administração via oral;

•

Como fazer a administração via oral;

•

Administração por sonda;

•

Como fazer a administração via sonda;

•

Aditivos no leite humano;

•

Atendimento a clientes por telefone no banco de leite;

•

Atendimento às gestantes;

•

Atendimento à nutriz no BLH;

•

Amamentação e doenças maternas;

•

Doenças causadas por vírus;

•

Vírus da imunodeficiência humana - HIV;

•

Retrovírus;

•

Vírus da hepatite A, B e C;

•

Citomegalia;

•

Varicela;

•

Herpes simplex - VHS;

•

Rubéola;

•

Sarampo;

•

Caxumba;

•

Doenças causadas por bactérias;

•

Tuberculose;

•

Hanseníase;

•

Sífilis;

•

Doenças causadas por parasitas;

•

Malária;

•

Doença de chagas;

•

Doenças causadas por fungos;

•

Paracoccidiomicose;

•

Problemas que podem ocorrer nas mamas;

•

Problemas relacionados com a mãe durante amamentação;

•

Ingurgitamento mamário;

•

Fissuras nos mamilos;

•

Mastite;

•

Campanhas da amamentação;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Adaptação ao Berçário
O curso de Adaptação ao Berçário por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimento sobre a adaptação do bebê ao berçário, sua importância tanto para a família
quanto para o bebê.
Opções de pagamento:

R$40,00
Carga Horária: 20 horas

Conteúdo Programático do curso online Adaptação ao Berçário

•

Volta ao trabalho;

•

Adaptação ao berçário;

•

Adaptação dos 4 aos 8 meses;

•

Adaptação dos 8 meses a 1 ano e meio;

•

Adaptação de 1 ano e meio a 3 anos;

•

Adaptação de 4 anos a 6 anos;

•

Infraestrutura do berçário;

•

Atividades desenvolvidas no berçário;

•

Cuidadoras;

•

Berçário seguro;

•

Higiene;

•

Rotinas maternas;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Cólica do Bebê
O curso de Cólica do Bebê por meio da Educação a Distância oferece ao participante
conhecimento sobre as possíveis causas de cólica, as formas de amenizá-la e muito mais.
Opções de pagamento:

R$20,00
Carga Horária: 20 horas

Conteúdo Programático do curso online Cólica do Bebê

•

A Cólica;

•

Causas;

•

Massagem;

•

Converse com seu Bebê;

•

Contato Pele com Pele;

•

Alimentação da Lactante;

•

Ruídos;

•

Movimento;

•

Enrolar o Bebê;

•

Funchicórea;

•

Mamadeiras Anticólicas;

•

Referências Bibliográficas.

Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil : Prepare-se para
grandes oportunidades.

•

Com

a Copa

2014 e

as Olimpíadas

Rio

2016 as

oportunidades

de trabalho e negócios vão surgir. Esteja preparado, qualificado e apto fazendo cursos
online com a qualidade eAprenda ELearning.

Curso Online de Animação e Recreação
Turística
O que se propõe é possibilitar ao mercado a inserção de profissionais capacitados para buscar,
através de reflexões e vivências, a superação da dicotomia teoria-prática no lazer, entendendo o
lazer e a recreação como processo educativo.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Animação e Recreação
Turística

•

Fundamentos Básicos do Lazer

•

O comportamento lúdico do homem

•

Retrospectiva histórica do lazer

•

Dimensões conceituais do lazer e do tempo livre

•

Ócio e tempo livre

•

Tempo livre e lazer

•

Lazer: conceituação e caracterização

•

O trabalho e o lazer

•

O lazer como produto de consumo

•

As opções de lazer

•

Políticas Públicas para o Consumo do Lazer

•

O processo de escolha do lazer - fatores de influência

•

Os consumidores dos serviços de lazer

•

Características dos grupos de consumidores

•

As crianças - da 1ª a 2ª infância

•

Os adolescentes e jovens

•

Os adultos

•

As pessoas da segunda fase da idade adulta

•

Gestantes

•

Grupos com necessidades especiais

•

Políticas públicas de lazer

•

A gestão pública do lazer

•

Impactos do lazer na qualidade de vida da população

•

Operacionalização do lazer em áreas públicas

•

Cuidados específicos com os grupos de consumidores

•

Tendências e perspectivas do lazer urbano

•

Lazer, Turismo e Recreação

•

A interface entre lazer, turismo e recreação

•

Tipos e formas de lazer turístico

•

A segmentação do mercado

•

Caracterização das atividades turísticas e recreativas

•

Perfil do profissional do lazer

•

Quem é o monitor de recreação?

•

Formação

•

O mercado de trabalho

•

As relações de trabalho na equipe de animação e recreação

•

Planejamento e Organização do Lazer

•

Programando atividades turísticas e recreativas

•

O planejamento das atividades

•

A condução dos grupos

•

Procedimentos metodológicos

•

Primeiros socorros

•

Instrumentais importantes: formulário de autorização, ficha pessoal e outros

•

Desenvolvendo o programa de recreação turística

•

O projeto de recreação

•

Quando o projeto muda - Alterações para cada tipo de empreendimento turístico, escolar ou
empresarial

Curso Online de Business English
O curso irá tratar de toda a modalidade de English Business, o conteúdo aborda desde a
apresentação em uma empresa aos principais aspectos de um contrato. O curso é ideal para
aqueles que sentem a necessidade de se integrarem no universo de negócios, especialmente os
internacionais. Imprescindível para aqueles que estão no meio empresarial ou até mesmo
desejam engajar-se nesse meio. Além de ser uma excelente fonte de estudo o curso irá
enriquecer seu currículo para uma futura entrevista de emprego, ou para você que já está

trabalhando na área e deseja desenvolver outra língua de forma aplicada, aumentando assim
suas oportunidades de prosperar dentro de uma empresa.
Opções de pagamento:

R$80,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Business English

•

Profissões;

•

Anúncios de empregos;

•

Elaborando uma carta de apresentação;

•

Elaborando um currículo em inglês;

•

Entrevista de emprego;

•

Qualidades;

•

Preferências;

•

Partes da empresa (setores);

•

RH;

•

Comercial;

•

Marketing;

•

Financeiro;

•

Administrativo;

•

Logística;

•

Qualidade;

•

Produção

•

Almoxarifado;

•

Cargos, funções e atribuições;

•

E-mail;

•

Carta;

•

Telefone;

•

Reunião de Negócios;

•

Agendando reuniões;

•

Participando de reuniões;

•

Interrupções;

•

Concordando e discordando;

•

Marketing e Propaganda;

•

Contabilidade;

•

Franquias;

•

Aluguel;

•

Financeiro;

•

Restaurantes;

•

Comércio;

•

Transporte;

•

Hotelaria;

•

Assistência Médica;

•

O Plano de Negócios;

•

Fases da empresa;

•

Tipos de financiamentos;

•

Levantamento de necessidades;

•

Elaborando projetos;

•

Desenvolvendo produtos;

•

Cronograma;

•

Orçamento;

•

Prospectando clientes;

•

E-mail comercial;

•

Qualificando e analisando necessidades;

•

Elaborando uma proposta;

•

Elaborando uma apresentação de vendas;

•

Realizando uma apresentação de vendas e palestra;

•

Principais itens de um contrato.

Curso Online de Carnaval: turismo e
negócios
O curso Carnaval: turismo e negócios por meio da Educação a Distância oferece ao profissional,
o conhecimento sobre Origem do Carnaval, Fantasias e Máscaras, Montando a Escola de Samba
e muito mais.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Carnaval: turismo e negócios

•

Origem do Carnaval;

•

Período de Duração do Carnaval;

•

O Carnaval no Brasil;

•

Entrudo;

•

Zé-Pereira;

•

Bailes;

•

Fantasias e Máscaras;

•

Corso;

•

Cordões, Ranchos e Blocos;

•

As Grandes Sociedades;

•

As Escolas de Samba;

•

O Carnaval na Bahia;

•

O Carnaval de Pernambuco-Recife;

•

Montando a Escola de Samba;

•

Primeiras Providências para a Montagem da Escola: Contratação do Carnavalesco e a Escolha do

•

Compondo o Samba Enredo;

•

Elaborando os Figurinos, Pesquisando os Materiais e Executando as Peças Pilotos;

•

Reproduzindo as Fantasias nos Ateliês;

•

Elaborando os Carros Alegóricos e o Início do Trabalho no Barracão;

Enredo;

•

Lançando o CD Oficial Contendo os Sambas Enredos, o Início dos Ensaios nas Quadras, o Excesso
de Trabalho e a Geração de Empregos;

•

Convivendo com as Adversidades Culturais, a Inclusão Social e os Trabalhos na Reta Final;

•

Transportando os Carros Alegóricos do Barracão para a Concentração;

•

É Chegado o Grande Dia do Desfile Oficial;

•

O Julgamento dos Quesitos da Escola de Samba;

•

Enredo;

•

Samba Enredo;

•

Bateria;

•

Fantasia;

•

Alegorias e Adereços;

•

Mestre-sala e Porta-bandeira;

•

Comissão de Frente;

•

Evolução;

•

Harmonia;

•

Conjunto;

•

Final do Desfile na Dispersão;

•

O Carnaval como Turismo e Negócio.

Curso Online de Ecoturismo
Aborda o surgimento do turismo e do ecoturismo, o desenvolvimento sustentável, tipos de
turismo, princípios éticos, impactos gerados pelo ecoturismo, monitoramento e capacidade de
carga, passos relevantes para a criação de um produto ecoturístico.
Opções de pagamento:

R$50,00 reais
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Ecoturismo

•

O Turismo;

•

Conceituação e breve histórico do turismo;

•

Turismo e suas Divisões;

•

Turismo na Linha do Tempo;

•

Antecedentes do Turismo Contemporâneo;

•

Turismo no Século XXI;

•

Turismo e Desenvolvimento Sustentável;

•

Pontos Vitais do Desenvolvimento Sustentável;

•

Plano de Turismo;

•

Planejando o turismo;

•

Demanda Turística;

•

Definição e Origem do Ecoturismo;

•

Perfil do ecoturista;

•

Pesquisa de Mercado;

•

Modalidades de ecoturismo;

•

Ecoturismo, Impactos, Potencialidades e Possibilidades;

•

A atividade ecoturística e seus impactos;

•

Efeitos econômicos positivos;

•

Efeitos econômicos negativos;

•

Efeitos socioculturais positivos;

•

Efeitos socioculturais negativos;

•

Efeitos ambientais positivos;

•

Efeitos ambientais negativos;

•

Minimização de impactos;

•

Monitorando Impactos do Ecoturismo;

•

Capacidade de Carga Turística;

•

Manejo do Impacto da Visitação - Visitor Impact Management (VIM);

•

O Sistema de Monitoramento de Projetos;

•

Interpretando a Natureza;

•

A expansão do ecoturismo no Brasil e no mundo;

•

Destinos de ecoturismo no Brasil;

•

Oferecendo o melhor produto;

•

Equipamentos e materiais adequados;

•

Cuidados na trilha;

•

Tornando uma caminhada interessante;

•

Praticando Ética e Cidadania no Ecoturismo;

•

A ética na formulação dos códigos;

•

Cidadania;

•

Primeira, Segunda e Terceira geração de direitos;

•

Cidadania e turismo;

•

Turismo sexual, como combater;

•

Turismo: um direito social?;

•

Código de Ética do Turismo da Organização Mundial do Turismo;

•

Praticando turismo com ética;

•

Transformando Atrativo em Produto Turístico;

•

Infraestruturas sem empreendimentos turísticos, físicas e de apoio à gestão;

•

Aspectos construtivos das infraestruturas;

•

Enquadramento paisagístico;

•

Aspectos arquitetônicos dos edifícios;

•

Avaliação financeira de empreendimentos ecoturísticos;

•

RH para empreendimentos ecoturísticos: formação e treinamento;

•

Importância da formação de guias especializados;

•

Educação ambiental das comunidades do entorno;

•

Marketing em ecoturismo;

•

Processo de Planejamento de Marketing;

•

Conhecimento do Produto;

•

Previsão da Demanda Tipos de Objetivos do Mercado Turístico;

•

As Estratégias de Marketing;

•

"Pull Marketing";

•

"Push Marketing";

•

Mantendo Vantagens Competitivas;

•

Medindo os Resultados Obtidos;

•

Fatores para definir um plano de vendas;

•

Análise do Plano de Vendas;

•

Riscos e recomendações.

Curso Online de Elaboração de Projetos
Turísticos
No Curso de Elaboração você aprenderá a elaborar um projeto sob a ótica do investidor e do
Gestor público em cenários diferentes e dinâmicos. É absolutamente necessário que dominem a
Elaboração de Projetos Turísticos, objetivando desenvolver projetos turísticos.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Elaboração de Projetos
Turísticos

•

O projeto como um instrumento de intervenção no campo do desenvolvimento;

•

O Que é um Projeto?

•

Projeção: estratégia e projeto;

•

Conhecimento da realidade: problemáticas a enfrentar;

•

Aproximação dos elementos do Projeto e os esquemas operacionais de desenho;

•

Metodologias de gestão de projetos;

•

Planejamento estratégico para a excelência em gestão de projetos;

•

Estruturas organizacionais para projetos;

•

O perfil das equipes que trabalham na gestão de projetos;

•

Principais tipos de projetos baseados no produto do projeto;

•

Definição de Projetos públicos e privados e seus objetivos;

•

Modelo da pesquisa científica;

•

Modelo de consultoria;

•

Exemplos de projetos;

•

Pesquisa aplicada;

•

Avaliação de resultados;

•

Avaliação formativa;

•

Proposição de planos;

•

Pesquisa - diagnóstica;

•

Processo de desenvolvimento do projeto;

•

A ética do projeto;

•

A construção de um projeto direcionado a hotelaria;

•

Tipos de projetos turísticos;

•

Projetos turísticos criados para consumo em momentos de ócio e tempo livre, baseados na
tematização cultural;

•

Macro projetos de regeneração urbana, baseados no patrimônio;

•

Projetos de dinamização turístico-cultural;

•

Projetos de desenvolvimento local baseados no patrimônio cultural;

•

Setores do turismo em que se podem desenvolver projetos;

•

Introdução à elaboração de projetos;

•

Roteiro para elaboração de projetos;

•

Bases importantes para a elaboração de projetos;

•

Montagem de projetos;

•

Detalhamento das etapas de um projeto;

•

Detalhamento do projeto;

•

Engenharia lay out;

•

Orçamento de custos do projeto;

•

Plano de Captação de Recursos;

•

Formas de Financiamento e incentivos de um projeto Turístico;

•

Avaliação de projetos;

•

Roteiro para análise de projetos;

•

Comercialização de Projetos Turísticos;

•

Políticas Públicas em Turismo e Lazer;

•

Delineamentos básicos para apresentação de um projeto turístico ao setor público;

•

Elaboração de projetos públicos de acordo com a metodologia OMT;

•

Processo de seleção de projetos públicos;

•

Avaliação de projetos públicos e análise de viabilidade;

•

Bases para o desenvolvimento do turismo sustentável em municípios;

•

Sugestões para definição de um plano municipal de turismo

Curso Online de Elaboração de Roteiros
Turísticos
A qualificação dos serviços de turismo é de extrema importância para a comercialização,
promoção e consolidação do produto criado. Não podemos ter um excelente produto a ser
vendido se o serviço não é qualificado.
Opções de pagamento:

R$50,00 reais
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Elaboração de Roteiros
Turísticos

•

Definições e Conceituações de Roteiros Turísticos;

•

Tipologia;

•

Estudo de Viabilidade: Aproveitamento da oferta turística da localidade;

•

Principais Prestadores de Serviços;

•

Cálculo de Custos e Preços;

•

Condições Gerais;

•

Documentação;

•

Redação de Roteiros Turísticos;

•

Comercialização;

•

Recomendações.

Curso Online de Gestão e Administração
de Pousadas
O curso Gestão e Administração de Pousadas por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional, o conhecimento sobre Planejamento de pousadas, Aspectos do mercado, Estrutura
organizacional e muito mais.
Opções de pagamento:

R$100,00

Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Gestão e Administração de
Pousadas

•

Meios de hospedagem;

•

Conceitos de meios de hospedagem;

•

Características dos serviços dos meios de hospedagem;

•

Aspectos do mercado;

•

Tipos de hospedagem;

•

Planejamento de pousadas;

•

A concepção do empreendimento;

•

Qualidade, produtividade;

•

Estrutura organizacional;

•

A implantação de uma pousada;

•

Como delinear um plano de negócio de uma pousada;

•

Detalhamento das tarefas do Plano de Negócio;

•

Áreas e instalações da pousada;

•

Como definir as áreas de hospedagem;

•

Como definir as áreas públicas e sociais;

•

Área de serviço;

•

Áreas recreativas;

•

Áreas administrativas;

•

Sistemas e instalações;

•

Elaboração do programa de uma pousada;

•

Dimensionamento dos espaços de uma pousada;

•

Gerência pela Qualidade Total;

•

Gestão da qualidade total no setor de turismo;

•

Enfoque e gestão;

•

Modelos gerenciais;

•

Significado e abrangência da gerência da qualidade total;

•

Gerenciamento da rotina;

•

Satisfação das pessoas;

•

Processo de realização de atividades e tarefas;

•

Métodos de planejamento, execução e verificação;

•

Gerenciamento para manter as metas estabelecidas (SDCA);

•

Gerenciamento para melhorar os resultados;

•

Monitoramento dos resultados;

•

Ferramentas;

•

Atendimento ao Cliente;

•

Importância, conceito, aprendizado;

•

O cliente;

•

Educar a organização;

•

Momentos de verdade;

•

Ciclo de serviço;

•

Sistema de avaliação da satisfação;

•

Avaliação feita pelos clientes (externos);

•

Estratégia de serviços;

•

Motivação no ambiente de serviços;

•

Planejamento Estratégico e Gerencial;

•

Metodologia utilizada;

•

Análise macroambiental;

•

Análise macroambiental interna;

•

Objetivos e estratégias;

•

Formulação de estratégias;

•

Ponto de equilíbrio;

•

Planejamento gerencial de pousadas;

•

Hospedagem;

•

Alimentos e bebidas;

•

Lazer;

•

Recursos humanos;

•

Finanças e contabilidade

•

Manutenção;

•

Serviços gerais;

•

Controle;

•

Aspectos legais da atividade.

Curso Online de Gestão Hoteleira
O curso aborda aspectos gerais da hotelaria no Brasil e no mundo, tipos de meios de
hospedagem, a estrutura e organização do hotel, os departamentos que compõem o hotel:
Recepção, Governança, Setor Administrativo-financeiro, dentre outros.
Opções de pagamento:

R$100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Gestão Hoteleira

•

Introdução à Gestão Hoteleira;

•

Histórico e Perspectivas da Hotelaria Mundial;

•

O Hotel e sua origem;

•

Evolução e desenvolvimento dos meios de hospedagem em seus aspectos sociais e tecnológicos;

•

Tipologia dos Meios de Hospedagem;

•

Tipos de meios de hospedagem e suas características estruturais e de serviços. Classificação dos
Meios de Hospedagem;

•

Segmentação do mercado hoteleiro;

•

Estrutura e Organização das Empresas Hoteleiras;

•

Formas de exploração dos meios de hospedagem;

•

Características estruturais e processos organizacionais das empresas hoteleiras;

•

Caracterização do Departamento de Hospedagem e setores operacionais de um hotel;

•

Recepção;

•

Governança;

•

Setor Administrativo-financeiro (Controladoria);

•

Alimentos & Bebidas;

•

Manutenção;

•

Segurança;

•

Marketing e vendas;

•

Eventos.

Curso Online de Marketing das
destinações e empresas turísticas
Aborda o conceito de turismo, destino e empresa turística, marketing, vendas, tipos de turismo
e segmentos, empresas de turismo e serviços oferecidos, tipos de atrações turísticas, a relação
turismo e meio ambiente, planejamento de marketing.
Opções de pagamento:

R$40,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing das destinações e
empresas turísticas

•

Conceitos: turismo, destino turístico, empresas turísticas;

•

Tipos de turismo, tipos de empresas de turismo e serviços oferecidos;

•

A destinação como foco para o turismo, características comuns das destinações turísticas;

•

Infraestrutura e superestrutura dos destinos turísticos;

•

A sustentabilidade dos destinos turísticos;

•

Evolução dos destinos turísticos;

•

Estudo de casos;

•

Atrações turísticas, características das atrações, classificação;

•

Atrações em espaços com recursos naturais;

•

Atrações artificiais;

•

Meio ambiente;

•

Definição do conceito de marketing;

•

Marketing: evolução do marketing;

•

Diferenças entre marketing e vendas;

•

As diferentes filosofias empresariais;

•

Orientação de marketing;

•

Gerenciamento de marketing para o turismo;

•

Planejamento de marketing;

•

Marketing mix;

•

Estratégias de marketing produto-mercado;

•

Estratégias de marketing de segmentação;

•

Estudo de casos;

•

Marketing estratégico e marketing operacional nos destinos;

•

Os níveis de procura e a gestão de marketing;

•

Relações da função marketing com as outras funções da empresa;

•

Marketing territorial e marketing de serviços;

•

Marketing dos destinos turísticos - natureza e particularidades;

•

Diferenças básicas entre marketing de produtos tangíveis e produtos intangíveis;

•

O mercado turístico;

•

Conceito, oferta e procura turística;

•

A procura turística nacional e internacional;

•

Conhecer um Plano de Marketing.

Curso Online de Qualidade de Serviços
Hoteleiros
O curso Qualidade de Serviços Hoteleiros por meio da Educação a Distância oferece ao
participante uma compreensão das conceituações básicas do turismo e da hotelaria, noções dos
empreendimentos hoteleiros e dos sistemas de qualidade.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Qualidade de Serviços
Hoteleiros

•

Conceituações básicas de turismo;

•

O produto turístico;

•

Oferta turística;

•

Demanda turística;

•

Mercado turístico;

•

Hotelaria: dimensões conceituais;

•

Hotelaria: histórico e definições;

•

Classificação dos empreendimentos hoteleiros;

•

Reflexões sobre a relação entre turismo e hotelaria;

•

Qualidade dos serviços prestados pelos empreendimentos hoteleiros;

•

Atendimento em hotelaria;

•

Marketing hoteleiro;

•

Ferramentas de marketing (os 4 ps);

•

Casos e eventualidades em hotelaria: como manter um hóspede.

Curso Online de Recepção Hoteleira
O curso Recepção Hoteleira por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento sobre Overbooking, Concepções e Fundamentações, Key Rack e muito mais.
Opções de pagamento:

R$89,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Recepção Hoteleira

•

Meios de Hospedagem: Concepções e Fundamentações;

•

Definições de empreendimentos hoteleiros;

•

Processo de evolução histórica da Hotelaria;

•

Classificação Hoteleira;

•

Hotelaria: Estrutura Organizacional e Operacionalidade;

•

Sistemas de reservas em um empreendimento hoteleiro;

•

Tipos de reservas;

•

"Overbooking" e "No show";

•

Portaria Social;

•

"Key Rack";

•

Concierge;

•

Governança: atuação e atribuições;

•

Camareira: funções e profissionalismo;

•

Lavanderia: processos de lavagem e qualidade de serviços;

•

Rouparia de um empreendimento hoteleiro: conceitos e organização;

•

Considerações acerca do serviço de andares;

•

O minibar em hotelaria;

•

A Recepção dos Empreendimentos Hoteleiros;

•

Recepção Hoteleira: importância e atuação profissional;

•

Sistema de operacionalização da recepção;

•

"Room Rack";

•

Processo de "Check in" e "Check out";

•

"Day Use";

•

Relatório de Discrepâncias;

•

Turismo e Hotelaria: Compreensões em Prol da Recepção Hoteleira;

•

Fundamentos Históricos do Turismo;

•

Concepções sobre turismo;

•

A relação entre a atividade turística e a hotelaria: segmentação e relevância;

•

Qualidade de atendimento como fator diferencial em um hotel;

•

Recepção hoteleira como um setor de colaboração para o turismo.

 Cursos de Comunicação Social

Escolha o seu curso online para atualização em Comunicação Social. Cursos
online de Marketing Internacional, Marketing Estratégico, Marketing Pessoal e outros,
elaborados com qualidade e excelência em Educação a Distância, fonte
de conhecimento para estudo e qualificação profissional. Cursos a distância que
ultrapassam fronteiras e chegam onde você estiver na velocidade do seu tempo.
Encontre agora o seucurso de Comunicação Social.

Curso Online de Comunicação em
Marketing
O curso de Comunicação em marketing por meio da Educação a Distância oferece ao
participante, conhecimentos e ferramentas para um melhor desempenho em suas ações de
marketing, utilizando a comunicação para desempenhar de maneira eficaz suas tarefas.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Comunicação em Marketing

•

Introdução;

•

Conceito de organização;

•

Conceito de marketing;

•

Histórico do conceito de marketing;

•

Etapas do processo de administração de marketing;

•

Pesquisa de mercado em marketing;

•

Segmentação, definição de público-alvo e posicionamento;

•

Mix de marketing ou composto de marketing;

•

Produto;

•

Preço;

•

Praça (distribuição);

•

Promoção;

•

Implementação;

•

Controle;

•

Composto de marketing ou mix de marketing;

•

Produtos;

•

Preços;

•

Orientadas para o status quo;

•

Orientadas para o lucro;

•

Orientadas pelo valor;

•

Estratégias de penetração ou desnatação;

•

Outras estratégias;

•

Objetivos de preços;

•

Retorno do investimento;

•

Objetivos de concorrência;

•

Preços promocionais;

•

Fatia de mercado;

•

Fluxo de caixa;

•

Praça ou distribuição;

•

Transporte e armazenagem;

•

Promoção;

•

Promoção: a comunicação no processo de marketing;

•

Promoção - comunicação- em marketing;

•

Propaganda;

•

Venda pessoal;

•

Tarefas e propósitos da venda pessoal;

•

O funcionamento do processo de vendas;

•

Promoção de vendas;

•

Promoção de vendas x publicidade;

•

Promoção dirigida ao consumidor;

•

Promoção dirigida aos lojistas;

•

Promoção dirigida aos vendedores;

•

Merchandising;

•

Funções do merchandising;

•

Merchandising como uma função de negócios;

•

Merchandising e sua função de administração;

•

O merchandising na televisão;

•

Motivos para aderir as estratégias de merchandising;

•

Compra planejada;

•

Compra por impulso;

•

Relações públicas;

•

Relações públicas e suas funções;

•

Comportamento do consumidor;

•

O processo de compras do consumidor;

•

Influências internas;

•

Motivação;

•

Aprendizagem;

•

Percepção;

•

Atitudes;

•

Personalidade;

•

Fatores externos;

•

Família;

•

Classe social;

•

Grupos de referência e convivência;

•

Cultura;

•

Comunicação integrada de marketing - cim;

•

Visão do processo de comunicação;

•

Distorção seletiva;

•

Desenvolvimento de comunicações eficazes;

•

1ª etapa: identificar a audiência-alvo;

•

2ª etapa: determinar os objetivos da comunicação;

•

3ª etapa: desenvolver a mensagem;

•

4ª etapa: selecionar os canais de comunicação;

•

5ª etapa: definir o orçamento total de comunicação;

•

6ª etapa: decidir sobre o composto promocional;

•

7ª etapa: mensurar os resultados da comunicação;

•

8ª etapa: administrar e coordenar o processo de comunicação de marketing integrado (cim).

Curso Online de Comunicação Assertiva
O curso de Comunicação Assertiva é direcionado a fonoaudiólogos, acadêmicos de
fonoaudiologia e demais profissionais que utilizam e necessitam de uma comunicação eficaz
para obter sucesso na vida profissional e pessoal.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Comunicação Assertiva

•

Assertividade na comunicação;

•

Introdução;

•

Características da assertividade;

•

Atitudes de base da assertividade;

•

A credibilidade;

•

O que dificulta a assertividade?

•

A autoestima;

•

Direitos do assertivo;

•

A importância da percepção na comunicação;

•

Técnicas de marketing pessoal;

•

Introdução;

•

Marketing pessoal x imagem pessoal;

•

Controlando a qualidade na apresentação;

•

Montando uma apresentação: preocupe-se com a imagem que as pessoas terão da sua
apresentação;

•

A comunicação propriamente dita: verbal e não verbal;

•

Por que cuidar da voz?

•

Dicção e respiração;

•

Respiração;

•

Modulação da voz;

•

As pausas de um discurso;

•

Técnicas de linguagem corporal;

•

Processo natural da gesticulação;

•

Comunicação humana;

•

Avaliação da linguagem do conflito;

•

Reflita sobre sua avaliação e pense como está usando a linguagem em suas relações
interpessoais;

•

A fala cooperativa: como atingi-la?

•

Em busca da comunicação assertiva;

•

Comunicação no comportamento assertivo;

•

As relações comunicativas interpessoais;

•

Os estilos comunicativos;

•

Argumentação;

•

Empatia;

•

A competência comunicativa;

•

Comunicando assertivamente com o público;

•

Montando uma apresentação;

•

Treinando a comunicação assertiva;

•

Utilização do microfone;

•

Passos para treinar o comportamento assertivo;

•

Assertividade e habilidade de negociação;

•

Classificação dos estilos de negociadores;

•

Estilos básicos de negociação;

•

Estilo catalisador;

•

Estilo apoiador;

•

Estilo controlador;

•

Estilo analítico;

•

A assertividade na negociação.

Curso Online de Comportamento e
Comunicação em Eventos Empresariais
Aborda como um empresário deve se comportar em eventos e reuniões sociais, bem como sua
comunicação nestes locais.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Comportamento e
Comunicação em Eventos Empresariais

•

As Empresas No Século Xxi;

•

Industrialização: Como Tudo Começou;

•

A Influência Da Tecnologia Para A Construção Do Cenário Do Século Xxi;

•

Aspecto Humano;

•

Motivação E Satisfação;

•

Criatividade;

•

A Importância Do Líder;

•

Tipos De Líder;

•

Ética E Etiqueta No Ambiente Empresarial;

•

O Que É Ética;

•

Ética E Etiqueta;

•

Etiqueta Na Internet: Netiqueta;

•

Ciberespaço: A Nova Comunidade;

•

Regras Gerais;

•

Listas E News Groups;

•

Propagandas;

•

Talk;

•

Os 10 Mandamentos Do Instituto Da Ética Na Internet;

•

Trajes Em Eventos Empresariais;

•

Diferentes Trajes Para Diferentes Ocasiões;

•

Nem Só De Roupas É Composta A Apresentação Pessoal;

•

Eventos Empresarias;

•

Tipos De Eventos;

•

Cerimonial Em Eventos Empresariais;

•

A Importância Da Participação Em Eventos Empresariais;

•

Antes De Sair Para O Evento;

•

Início Do Evento;

•

Durante O Evento;

•

Final Do Evento;

•

Participação De Portadores De Necessidades Especiais;

•

Etiqueta Na Alimentação;

•

Reuniões À Distância;

•

Síntese Das Principais Regras Para A Participação Em Eventos Empresarias;

•

Comunicação Verbal;

•

Comunicação;

•

Participações E Posturas;

•

Utilização De Recursos Audiovisuais;

•

Microfones;

•

Microfone De Lapela;

•

Microfone De Pedestal;

•

Microfone De Mesa;

•

Desenvoltura De Discurso Em Público;

•

"Deu Branco"...E Agora?;

•

Maneira Adequada De Responder A Questionamentos;

•

A Importância Da Comunicação Interpessoal;

•

Administração De Conflitos E Discordâncias;

•

Para Finalizar;

•

Regras De Etiqueta Para Serem Seguidas Sempre.

Curso Online de Marketing Estratégico
O curso Marketing Estratégico oferece ao cursista o conhecimento em estratégias
administrativas, por meio de estudos, leitura de textos e resolução de exercícios para fixação de
conteúdos.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing Estratégico

•

Módulo I;

•

Introdução ao marketing;

•

Conceitos de marketing;

•

Os Diversos "marketing";

•

Marketing-mix;

•

Objetivos básicos do marketing;

•

O que é e o que não é marketing;

•

Análises de marketing;

•

Pesquisa mercadológica;

•

Síntese;

•

Módulo II;

•

Desenvolvimento do marketing;

•

Gerencial de marketing;

•

Tipos de caráter de marketing;

•

Processo de marketing;

•

Marketing como Instrumento adaptável a vários tipos de organização;

•

Merchandising;

•

Sistema de informações de marketing;

•

Organização do marketing;

•

Administração de marketing;

•

Importância do marketing nas organizações;

•

Estudo de mercado;

•

Satisfação do cliente;

•

Desafios do marketing e suas variáveis;

•

Síntese;

•

Módulo III;

•

Estratégia e planejamento de marketing;

•

Planejamento;

•

Papel do marketing no planejamento;

•

Quadro dos recursos empresariais;

•

Estratégia e planejamento;

•

Desenvolvimento da gestão estratégica;

•

Avaliação do ambiente;

•

Finalização e divulgação;

•

Composto de marketing;

•

Síntese;

•

Módulo IV;

•

Implantação e evolução do marketing estratégico;

•

Fases para desenvolver o processo de gestão estratégica;

•

Marketing social;

•

Síntese.

Pós-graduação em Gestão e
Marketing Digital - especialização lato sensu
A especialização no curso de pós-graduação em Gestão e Marketing Digital é
importante para o gerenciamento de comunicação e marketing nos meios digitais,
assim o seu foco é em conhecer melhor os mecanismos de busca e como gerar
publicidade nos mesmos por meio de SEO e links patrocinados.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:
Opções

15 x R$ 100,00
para

pagamento:

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Analise de mercado em contexto digital
Composto de marketing digital (P´s do marketing digital,
diferenças com o marketing tradicional, produtos x serviços)

Composto de marketing digital
40
e mídias sociais

Marketing digital, Marketing de conteúdo, E-mail marketing,
Marketing viral
Mídias sociais e criação colaborativa
Pesquisa de mercado (on-line e off-line)

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Introdução ao marketing e Tendências
Introdução ao marketing digital

Conceitos fundamentais de
Marketing e Marketing Digital

40

Estratégia empresarial e o marketing digital
O consumidor digital e seu processo de compra
Administração estratégica de pessoa

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Conceitos

Fundamentais de portais de conteúdo, portais

pessoais, portais coorporativos;

Gestão de Conteúdo na era
digital

Gestão da Informação no contexto digital;

40

Conhecimento e capital intelectual;
Gerenciamento do conteúdo e controle do processo desde a
criação até a sua disponibilização, arquivamento e eliminação

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Cenários e Estratégias de Mercado,
Empreendedorismo.

Gestão e Estratégias
Empresariais

40

Comportamento empresarial
Administração do negocio digital

Disciplinas
C/H
Gestão, Estruturas e Processos 40
Gerenciais em negócios digitais

Conteúdo programático
Como fazer negócios na área digital
Conceitos de Processos.
O Processo como base para a Decisão Estratégica; Diagnóstico
e Análise de Processos; Otimização

Gestão de Processos em meio digital

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A docência no ensino superior
Educação. Didática. Metodologia
A LDB, o ensino superior e suas finalidades
O ensino superior e suas relações com o contexto sócioeconômico-político brasileiro
A metodologia como ato político

Metodologia do Ensino Superior 40

O ato de planejar e as intencionalidades
A opção política do educador
Plano e planejamento
Diferenças entre plano e planejamento
As implicações políticas do ato de planejar
Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Os

caminhos

Processo

de

da

Pesquisa

produção

do

Científica
conhecimento

Pesquisa

Científica

Princípios

da

Pesquisa

Científica

Principais Modalidades de Pesquisa
Modalidades mais utilizadas em pesquisa jurídica

Métodos e Técnicas de
Pesquisa

40

Técnicas para coleta de dados e informações
Projeto

de

Pesquisa

Conceituação
A

escolha

do

tema

A estrutura do projeto de pesquisa
Orientações
Forma

de

e

Normatizações

apresentação

para

gráfica

Redação
do

artigo

de

Textos
científico

As normas da ABNT, NBR 10520/2002

Disciplinas
C/H
Conhecimento e Informação no 40
Contexto Digital

Conteúdo programático
Conhecimento na gestão da empresa consumo; Segmentação de
mercado;Tendências

do

novo

consumidor;

-

Desejo

de

informação
Relação de Diferença entre conhecimento e informação;
ferramentas do conhecimento e da informação; Processos e
mecanismos do conhecimento

Comunicação do Marketing; Sistema de informação para
Decisões; Administração do tempo e espaço do Marketing

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Propaganda na Internet (institucional, promoção de vendas,
branding, cross media e integração on-line e off-line)

Planejamento Digital de
Campanha

40

Relevância e encontrabilidade
Monitoramento (Canais e Métricas Web de Desempenho)
Search Engine Marketing (SEM)
Search Engine Optimization (SEO)

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h
O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.
"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Marketing Político
O curso de Marketing Político contextualiza os princípios marketing na política, assim como, de
que forma esta prática se estrutura no cenário eleitoreiro. Apresenta abordagens direcionadas
ao candidato, às assessorias e à propaganda política.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing Político

•

Marketing político: pequena história e definição;

•

O que é marketing político?

•

O profissional de marketing político;

•

Limites e possibilidades do marketing político;

•

A lei "Ficha Limpa";

•

O papel das pesquisas qualitativas e quantitativas;

•

Opinião pública;

•

Pesquisas de opinião pública e eleições;

•

Pesquisa qualitativa;

•

Pesquisas quantitativas;

•

Definindo a estratégia;

•

Estratégia e posicionamento estratégico;

•

Estratégia na mídia;

•

Considerações importantes sobre a política no Brasil;

•

Estratégia de comunicação;

•

Comunicação política na TV;

•

Comunicação política no rádio;

•

Comunicação: assessoria de imprensa e "spin doctors";

•

Empresas da mídia e seus interesses;

•

Campanha eleitoral e assessoria de imprensa;

•

Spin doctors;

•

Outras formas de comunicação;

•

Propaganda impressa;

•

Camisetas, bonés e logotipos;

•

Fotos;

•

Internet;

•

Mídias alternativas;

•

Comícios;

•

Comunicação corpo a corpo;

•

Militância;

•

Telemarketing;

•

Boca de urna.

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Marketing para
Instituições de Ensino
O curso aborda os conceitos de marketing aplicado às instituições de ensino, especificamente
nas instituições de ensino superior.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing para Instituições
de Ensino

•

Missão, Visão, Princípios e Valores, Objetivos e Metas Institucionais;

•

Análise de Marketing;

•

Projeção em Matrizes Swot, BCG e Matriz de Valor;

•

Objetivos de Marketing;

•

Estratégias de Marketing;

•

Projetar Metas Esperadas por Estratégias e Delegar Responsabilidades;

•

Descrever os Planejamentos das Ações;

•

Definição e Aprovação de Orçamentos;

•

Cronograma Detalhado da Implementação das Ações para os Primeiros 12 Meses;

•

Análise, Controle e Ajustes das Ações e das Estratégias;

•

Incorporadores do "Planejamento Estratégico Institucional";

•

Objetivos e Metas Institucionais;

•

Análise de Marketing;

•

Matriz BCG;

•

Matriz SOWT;

•

Objetivos de Marketing;

•

Identificar os problemas estratégicos;

•

Desenvolver estratégias;

•

Trade Off;

•

Pesquisa;

•

Definição e Aprovação de Orçamentos;

•

Cronograma;

•

Análise, controle e ajustes das ações e das estratégias.

Curso Online de Marketing na Gestão
Empresarial

Aborda como desenvolver e aplicar as ferramentas do marketing na gestão de uma empresa.
Conceitua cada fase do planejamento e como atuar em cada uma delas.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing na Gestão
Empresarial

•

Fundamentação Teórica;

•

Marketing;

•

Gestão Empresarial;

•

Vantagens da adoção do Marketing na Gestão Empresarial;

•

Planejamento Estratégico;

•

Identidade Corporativa;

•

Estratégia Competitiva;

•

Produto;

•

A Marca;

•

Consumidor;

•

Mercado;

•

Concorrência;

•

Tendências;

•

Plano de Ação;

•

Mix de Marketing;

•

Tipos de Custos;

•

Marketing de Relacionamento;

•

Marketing de Serviços;

•

Logística;

•

Canais de Distribuição;

•

Métodos Quantitativos de Marketing;

•

Métodos Qualitativos de Marketing.

Curso Online de Marketing Social
Serão abordados conceitos sobre o tradicional marketing e como é aplicado ao marketing social.
Como profissionais usam as ferramentas para apresentar aos seus clientes os produtos, bem
como a sua diferenciação e associações que fazem suas marcas.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing Social

•

Definições de marketing Social;

•

Campanhas de Marketing Social;

•

Pré-condições para o Marketing Social;

•

Marketing Socialmente Responsável;

•

Responsabilidade Social Corporativa;

•

Marketing Social e a Hierarquia das Necessidades de Maslow;

•

Os 4 Ps do Marketing Social;

•

As Oportunidades das Marcas;

•

Formação e Construção da Marca;

•

Associações;

•

Racional, Emocional e Espiritual, Fatores que Influenciam na Construção da Marca;

•

A onde Racional;

•

A onda Emocional;

•

A onda Espiritual;

•

Resumo do Capítulo;

•

A Essência do Marketing Social;

•

Campanhas Sociais e o Marketing;

•

Tipos de Causas Sociais;

•

Tipos de Estratégia de Mudança Social;

•

O Produto Social, suas Ideias e Práticas;

•

Produto Social e os Ajustes no Mercado;

•

A Defesa do Produto Social;

•

A Administração do Plano de Marketing;

•

Análise do Meio Ambiente de Marketing Social;

•

O Desenvolvimento do Produto Social;

•

Marketing Social de Serviço;

•

Canais de Distribuição;

•

O Produto Tangível no Canal de Distribuição;

•

Níveis de Canais;

•

Conflito de Canais;

•

Distribuição de um Produto Intangível;

•

A Promoção do Produto pela Comunicação de Massa;

•

Principais Decisões sobre a Comunicação de Massa

•

Objetivos da Comunicação;

•

O que vai Ser Dito na Comunicação;

•

A Execução da Comunicação;

•

Elementos Não verbais;

•

Meios de Comunicação;

•

Pesquisa de Marketing Social;

•

Elaborando um Plano de Marketing Social;

•

Resumo Executivo;

•

Avaliação da Situação Atual do Marketing Social;

•

Identificação de Oportunidades e Ameaças;

•

Objetivos para o Produto Social;

•

Estratégias Propostas de Marketing Social;

•

Programas de ação;

•

Orçamentos;

•

Controles;

•

Implementando a Campanha de Marketing Social;

•

Níveis de Operações de Campo;

•

Nível de Apoio ao Programa;

•

Como Devem Ser Controladas as Campanhas de Marketing Social;

•

Avaliando os Programas;

•

CASO - Plano de Marketing Social.

Pós-graduação MBA Executivo
em Gestão Empresarial - especialização lato sensu

A Pós-Graduação MBA Executivo em Gestão Empresarial apresenta todos os
conhecimentos necessários sobre Gestão Estratégica de Operações e Serviços,
Administração Estratégica Avançada, Finanças Empresariais e muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15 x R$ 120,00

Opções

Disciplinas

para

pagamento:

C/H

Conteúdo programático

Administração Estratégica
Avançada

40

1. Administração estratégica,
2. Enfoque sistêmico,visão estratégica do negócio,
3. Planejamento,
4. O que é estratégia?
5. As características das decisões estratégicas.
6. Níveis estratégicos: corporativas, de negócios e
funcionais.
7. Gestão Estratégica: Posição estratégica; escolhas
estratégicas; processo de desenvolvimento de estratégia.
8. Ferramentas de análise estratégica. Análises do ambiente
externo: análise PEST, análise de concorrentes.
9. Análise interna: cadeia de valor, recursos (capacidades e
competências).
10. Estratégias competitivas e vantagem competitiva
(estratégias genéricas).

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Coaching

40

1. Principais comunidades de Coaching
2. O que é Coaching?
3. Breve história do Coaching
4. Termos usuais no processo de Coaching
5. Fundamentos e princípios do Coaching
6. Diferença do Coaching com outras abordagens
7. Alguns tipos de Coaching
8. Benefícos e resultados esperados do Coaching
9. Situações que indicam necessidade de coaching
10. Fases da abordagem do processo de Coaching
11. O uso de ferramentas no Coaching

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Finanças Empresariais

40

1. Introdução às Finanças de Empresas
2. Fundamentos financeiro
3. Projeção de Demonstrações Financeiras

4. Projeção de fluxos de caixa. Avaliação de Empresas
5. Avaliação de Ações e Títulos de renda fixa
6. Risco e Retorno – Mercado de capitais
7. O Modelo de Precificação de Ativos (CAPM)
8. Estrutura de Capital e Política de Dividendos
9. Planejamento financeiro de curto prazo
10. Administração de capital de giro
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão Estratégica de
Operações e Serviços

40

1. Administração de produção e operações
2. Sistema de produção e operações
3. Conceito do termo operações, desafios e importância
4. Gestão de operações
5. Importância da gestão de operações
6. O gestor de operações e o processo de gestão
7. O Processo de Tomada de Decisão
8. Estratégia de operações
9. O conteúdo e o processo da estratégia de operações
10. Perspectivas sobre estratégia de operações
11. Objetivos de desempenho da estratégia de operações
12. Áreas de decisão da estratégia de operações
13. A matriz da estratégia de operações
14. Produção de bens vs. produção de serviços
15. Operação de serviços
16. Gerenciamento das operações de serviços
17. Gerenciamento da capacidade de oferta de serviços
18. Eliminação de gargalos em operações de serviços

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão Estratégica de
Pessoas

40

1. O que é gestão de pessoas?
2. Tendências para a gestão de pessoas,
3. Gestão estratégica de pessoas,
4. Planejamento de pessoal,
5. Recrutamento e seleção,
6. Entrevista de seleção,
7. Treinamento e desenvolvimento,
8. Treinamento on-the-job,
9. Educação corporativa: novos paradigmas,
10. Remuneração estratégica,
11. Composto de compensação,
12. Remunerar por resultados,
13. Alternativas de remuneração,
14. Avaliando resultados da gestão de pessoas,
15. Avaliando as pessoas,
16. Desempenho x desenvolvimento x potencial,
17. Gestão de carreiras, planejamento de carreira,
18. Compatibilização: vida profissional x vida pessoal

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Gestão de Marketing
Estratégico

40

1. Ambiente de Marketing,
2. Satisfação, valor e retenção do cliente,
3. Marketing de serviços e relacionamento, marketing
business-to-business,
4. Comportamento do consumidor: as etapas do processo
de compra e o fenômeno do
5. Consumo,
6. Métodos de pesquisa quantitativos em Marketing,
7. Estratégias de produto, de novos produtos e gestão de
marcas,
8. A integração das comunicações de Marketing e EMarketing,
9. Estratégia de distribuição e seleção de canais,
10. Marketing Ambiental.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Inovação e Criatividade

40

1. Inovação nas organizações
2. Gerenciando o processo da inovação
3. Criatividade nas organizações
4. Práticas para estimular a criatividade nas organizações
5. Aplicando os 8 I's do Ciclo da Imbatibilidade nas
organizações

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Metodologia do Ensino
Superior

40

1. A docência no ensino superior
1.1 Educação. Didática. Metodologia
1.2 A LDB, o ensino superior e suas finalidades
1.3 O ensino superior e suas relações com o contexto sócioeconômico-político brasileiro
2. A metodologia como ato político
2.1 O ato de planejar e as intencionalidades
2.2 A opção política do educador
3. Plano e planejamento
3.1 Diferenças entre plano e planejamento
3.2 As implicações políticas do ato de planejar
3.3 Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Métodos e Técnicas de
Pesquisa

40

1. Os caminhos da Pesquisa Ciêntífica
1.1 Processo de produção do conhecimento
2. Pesquisa Científica
2.1 Princípios da Pesquisa Científica
2.2 Principais Modalidades de Pesquisa
2.2.1 Pesquisa bibliográfica
2.2.2 Pesquisa de campo
2.2.3 Pesquisa experimental
2.2.4 Pesquisa-ação
2.2.5 Pesquisa de intervenção
2.3. Modalidades mais utilizadas em pesquisa jurídica

2.3.1 Compilação ou “estado da questão”
2.3.2 Análise de texto
2.3.3 Estudo comparativo
2.3.4 Estudo histórico
2.3.5 Pesquisas de campo
2.4.Técnicas para coleta de dados e informações
2.4.1 Questionário ou formulário
2.4.2. Entrevista
2.4.3. Observação com método científico
2.4.4. História de vida
2.4.5 Depoimento oral
2.4.6 Relato de vida (tranche de vie, pedaços de vida)
3. Projeto de Pesquisa
3.1. Conceituação
3.2. A escolha do tema
3.3 A estrutura do projeto de pesquisa
3.3.1 Inicia-se com a capa e com a folha de rosto
3.3.2 Elementos essenciais do projeto de pesquisa
4. Orientações e Normatizações para Redação de Textos
4.1 Forma de apresentação gráfica do artigo científico
4.2 As normas da ABNT, NBR 10520/2002
4.2.1 Citações diretas (textuais) e indiretas (livres)
colocadas no corpo do texto e notas de rodapé
4.2.2 Tipos de Citações
4.2.3 Localização das Citações
4.2.4 As Notas de Rodapé
4.2.5 Normas para elaboração de referências
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Marketing Político
O curso de Marketing Político contextualiza os princípios marketing na política, assim como, de
que forma esta prática se estrutura no cenário eleitoreiro. Apresenta abordagens direcionadas
ao candidato, às assessorias e à propaganda política.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing Político

•

Marketing político: pequena história e definição;

•

O que é marketing político?

•

O profissional de marketing político;

•

Limites e possibilidades do marketing político;

•

A lei "Ficha Limpa";

•

O papel das pesquisas qualitativas e quantitativas;

•

Opinião pública;

•

Pesquisas de opinião pública e eleições;

•

Pesquisa qualitativa;

•

Pesquisas quantitativas;

•

Definindo a estratégia;

•

Estratégia e posicionamento estratégico;

•

Estratégia na mídia;

•

Considerações importantes sobre a política no Brasil;

•

Estratégia de comunicação;

•

Comunicação política na TV;

•

Comunicação política no rádio;

•

Comunicação: assessoria de imprensa e "spin doctors";

•

Empresas da mídia e seus interesses;

•

Campanha eleitoral e assessoria de imprensa;

•

Spin doctors;

•

Outras formas de comunicação;

•

Propaganda impressa;

•

Camisetas, bonés e logotipos;

•

Fotos;

•

Internet;

•

Mídias alternativas;

•

Comícios;

•

Comunicação corpo a corpo;

•

Militância;

•

Telemarketing;

•

Boca de urna.

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Marketing para
Instituições de Ensino
O curso aborda os conceitos de marketing aplicado às instituições de ensino, especificamente
nas instituições de ensino superior.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing para Instituições
de Ensino

•

Missão, Visão, Princípios e Valores, Objetivos e Metas Institucionais;

•

Análise de Marketing;

•

Projeção em Matrizes Swot, BCG e Matriz de Valor;

•

Objetivos de Marketing;

•

Estratégias de Marketing;

•

Projetar Metas Esperadas por Estratégias e Delegar Responsabilidades;

•

Descrever os Planejamentos das Ações;

•

Definição e Aprovação de Orçamentos;

•

Cronograma Detalhado da Implementação das Ações para os Primeiros 12 Meses;

•

Análise, Controle e Ajustes das Ações e das Estratégias;

•

Incorporadores do "Planejamento Estratégico Institucional";

•

Objetivos e Metas Institucionais;

•

Análise de Marketing;

•

Matriz BCG;

•

Matriz SOWT;

•

Objetivos de Marketing;

•

Identificar os problemas estratégicos;

•

Desenvolver estratégias;

•

Trade Off;

•

Pesquisa;

•

Definição e Aprovação de Orçamentos;

•

Cronograma;

•

Análise, controle e ajustes das ações e das estratégias.

Curso Online de Marketing na Gestão
Empresarial
Aborda como desenvolver e aplicar as ferramentas do marketing na gestão de uma empresa.
Conceitua cada fase do planejamento e como atuar em cada uma delas.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing na Gestão
Empresarial

•

Fundamentação Teórica;

•

Marketing;

•

Gestão Empresarial;

•

Vantagens da adoção do Marketing na Gestão Empresarial;

•

Planejamento Estratégico;

•

Identidade Corporativa;

•

Estratégia Competitiva;

•

Produto;

•

A Marca;

•

Consumidor;

•

Mercado;

•

Concorrência;

•

Tendências;

•

Plano de Ação;

•

Mix de Marketing;

•

Tipos de Custos;

•

Marketing de Relacionamento;

•

Marketing de Serviços;

•

Logística;

•

Canais de Distribuição;

•

Métodos Quantitativos de Marketing;

•

Métodos Qualitativos de Marketing.

Curso Online de Marketing Social
Serão abordados conceitos sobre o tradicional marketing e como é aplicado ao marketing social.
Como profissionais usam as ferramentas para apresentar aos seus clientes os produtos, bem
como a sua diferenciação e associações que fazem suas marcas.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Marketing Social

•

Definições de marketing Social;

•

Campanhas de Marketing Social;

•

Pré-condições para o Marketing Social;

•

Marketing Socialmente Responsável;

•

Responsabilidade Social Corporativa;

•

Marketing Social e a Hierarquia das Necessidades de Maslow;

•

Os 4 Ps do Marketing Social;

•

As Oportunidades das Marcas;

•

Formação e Construção da Marca;

•

Associações;

•

Racional, Emocional e Espiritual, Fatores que Influenciam na Construção da Marca;

•

A onde Racional;

•

A onda Emocional;

•

A onda Espiritual;

•

Resumo do Capítulo;

•

A Essência do Marketing Social;

•

Campanhas Sociais e o Marketing;

•

Tipos de Causas Sociais;

•

Tipos de Estratégia de Mudança Social;

•

O Produto Social, suas Ideias e Práticas;

•

Produto Social e os Ajustes no Mercado;

•

A Defesa do Produto Social;

•

A Administração do Plano de Marketing;

•

Análise do Meio Ambiente de Marketing Social;

•

O Desenvolvimento do Produto Social;

•

Marketing Social de Serviço;

•

Canais de Distribuição;

•

O Produto Tangível no Canal de Distribuição;

•

Níveis de Canais;

•

Conflito de Canais;

•

Distribuição de um Produto Intangível;

•

A Promoção do Produto pela Comunicação de Massa;

•

Principais Decisões sobre a Comunicação de Massa

•

Objetivos da Comunicação;

•

O que vai Ser Dito na Comunicação;

•

A Execução da Comunicação;

•

Elementos Não verbais;

•

Meios de Comunicação;

•

Pesquisa de Marketing Social;

•

Elaborando um Plano de Marketing Social;

•

Resumo Executivo;

•

Avaliação da Situação Atual do Marketing Social;

•

Identificação de Oportunidades e Ameaças;

•

Objetivos para o Produto Social;

•

Estratégias Propostas de Marketing Social;

•

Programas de ação;

•

Orçamentos;

•

Controles;

•

Implementando a Campanha de Marketing Social;

•

Níveis de Operações de Campo;

•

Nível de Apoio ao Programa;

•

Como Devem Ser Controladas as Campanhas de Marketing Social;

•

Avaliando os Programas;

•

CASO - Plano de Marketing Social.

Curso Online de Merchandising
O curso de Merchandising propõe ao aluno aproximação das diferentes técnicas, estratégias e
habilidades utilizadas no varejo e demais pontos de venda. Retoma a cada módulo, a
importância desta prática garantindo a eficácia de suas ações promocionais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Merchandising

•

Conceitos Iniciais;

•

Marketing; Marketing de varejo;

•

Merchandising; Promoção e Promoção de Vendas;

•

Objetivos comuns de merchandising e promoção de vendas;

•

Propaganda; Publicidade;

•

Propaganda Institucional;

•

Ponto de venda (PDV);

•

Merchandising editorial - Product Placement;

•

Visual merchandising;

•

Dicas para planejar um bom merchandising;

•

Comportamentos Do Consumidor;

•

Visão do consumidor; Aprendizado da escolha;

•

Memorização e generalização;

•

Posicionamento do produto;

•

Embalagem; Visibilidade da embalagem;

•

Ponto de vista do consumidor;

•

Compra por Impulso; Criando a Atmosfera da compra;

•

Eficaz atmosfera na loja - princípios básicos;

•

Layout da loja; Comunicação;

•

Experiência de compra e os cinco sentidos;

•

Modelo de comportamento de consumo;

•

Planejamento de compra; Intenção de compra;

•

Percepção de materiais;

•

Procedimentos de compra em outros pontos de venda;

•

Técnicas de Merchandising;

•

Na Comunicação; No Layout de loja;

•

Na exibitécnica; Vantagens de uma exposição bem-feita;

•

Exposição e ambientação de linhas;

•

Disposição de produtos;

•

Pontos principais a serem observados em uma exposição;

•

Técnicas para exposição de produtos;

•

Vitrinismo; Teoria econômica do consumo;

•

Ações Promocionais e Materiais de Compra e Venda;

•

Ambiente promocional; Planejamento e execução;

•

Checklist de planejamento para ação no PDV;

•

Tipos de ações promocionais;

•

Mensurando os resultados das ações;

•

Como melhorar as ações promocionais;

•

Conceitos de materiais de ponto de venda;

•

Vantagens dos materiais;

•

Critérios básicos para obter o máximo de eficácia com o MPDV;

•

Procedimentos para a confecção de materiais de ponto de venda;

•

Tipos de displays e seu uso;

•

Materiais especiais para o varejo;

•

A força do varejo e do marketing;

•

Gestão e Operação de Merchandising;

•

Perfil pessoal para o trabalho no PDV;

•

Funções do profissional de PDV;

•

Treinamento; Logística;

•

Layout e tráfego de loja; Merchandising para o lojista;

•

Vantagens com o trabalho de promotores e demonstradores;

•

Dicas de merchandising para supermercados;

•

Dicas de merchandising para lojas menores;

•

Principais tendências registradas no varejo;

•

Novas tecnologias em Merchandising;

•

Referências Bibliográficas.

 Cursos de Educação Fisica

Escolha o seu curso online para atualização em Educação Física. Cursos
online de Avaliação Física Escolar, Musculação, Fisiologia do Exercício e outros,
elaborados com qualidade e excelência em Educação a Distância, fonte
de conhecimento para estudo e qualificação profissional. Cursos a distância que

ultrapassam fronteiras e chegam onde você estiver na velocidade do seu tempo.
Encontre agora o seu curso de Educação Física.

Curso Online de Musculação do Iniciante
ao Avançado
O curso Musculação do Iniciante ao Avançado por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de Educação Física o conhecimento sobre História, conceitos de força, hipertrofia,
controle motor, métodos de treino, periodização e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Musculação do Iniciante ao
Avançado

•

A História Da Musculação;

•

O Controle Neurológico Do Movimento;

•

O Sistema Muscular;

•

Formas De Manifestações Da Contração Muscular Dinâmica;

•

Força Muscular E Suas Subdivisões;

•

Comportamento Da Força Muscular Nas Diversas Populações;

•

Hipertrofia E Hiperplasia Muscular;

•

Sobrepeso E Obesidade;

•

Finalidades Da Musculação;

•

Princípio Do Treinamento Desportivo;

•

Estrutura Dos Programas De Treinamento Resistido Com Pesos - Pré-Requisitos;

•

Pesos Livres X Maquináros;

•

Variáveis Do Treinamento Resistido Com Pesos;

•

Protocolos De Treinamento;

•

Métodos De Treinamento;

•

Musculação Aplicada A Crianças E Adolescentes;

•

Musculação Aplicada A Idosos;

•

Exemplos De Programas Para Alunos Iniciantes, Intermediários E Avançados;

•

Postura Profissional.

Curso Online de Fisiologia do Exercício
O curso Fisiologia do Exercício por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
Educação Física o conhecimento sobre Fontes energéticas, metabolismo aeróbio e anaeróbio,
sistema cardiovascular, sistema respiratório e muito mais.
Opções de pagamento:

R$89,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Fisiologia do Exercício

•

Definições básicas em fisiologia do exercício;

•

Sistema cardiovascular e exercício;

•

Sistema respiratório e exercício;

•

Fisiologia da contração muscular: interação nervomúsculo, unidades motoras e tipos de fibras
musculares;

•

Metabolismo do musculosquelético I: vias catabólicas anaeróbias;

•

Metabolismo do musculosquelético II: vias catabólicas aeróbias e anabolismo do
musculosquelético;

•

Respostas agudas e crônicas do musculosquelético ao exercício;

•

Metabolismo do musculosquelético II: vias catabólicas aeróbias e anabolismo do
musculosquelético;

•

Termorregulação e exercício.

Curso Online de Ginástica Laboral
O curso de Ginástica Laboral oferece aos profissionais da área a oportunidade em evidenciar os
benefícios e desenvolver programas nas empresas e aplicações para a qualidade de vida do
trabalhador.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 40 horas

Conteúdo Programático do curso online Ginástica Laboral

•

Introdução;

•

Ergonomia;

•

Conceito;

•

Postura e movimento;

•

Fatores que influenciam o desempenho no Trabalho;

•

Fadiga;

•

Motivação;

•

Estresse;

•

Estilo de vida;

•

Alcoolismo;

•

Tabagismo;

•

Lazer e recreação;

•

Alimentação;

•

Sedentarismo;

•

Saúde;

•

Sono;

•

LER/DORT;

•

Ginástica Laboral;

•

Conceito;

•

Importância da Ginástica Laboral e sua classificação;

•

Como implantar um programa de prevenção e controle das LER/DORT;

•

Exercícios e alongamentos;

•

Referências bibliográficas.

Curso Online de Atividade Física e
Envelhecimento
O curso Atividade Física e Envelhecimento por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de Educação Física o conhecimento sobre envelhecimento, atividade física,
gerontologia, exercício físico e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Atividade Física e
Envelhecimento

•

Aspectos sobre o envelhecimento;

•

Envelhecimento populacional;

•

Dimensões do envelhecimento; Capacidade funcional e envelhecimento;

•

Alterações orgânicas do envelhecimento;

•

Capacidade funcional o novo paradigma da saúde no envelhecimento;

•

Entendendo as atividades de vida diária (avd's);

•

Atividade física e envelhecimento;

•

Qualidades físicas a serem trabalhadas;

•

Principais características e recomendações de exercícios e de testes de acordo com o nível de
capacidade funcional;

•

Fatores que interferem na resposta solicitada pelo exercício físico;

•

Atividade física e os cuidados nas condições especiais de saúde;

•

Considerações sobre o exercício físico e as patologias mais comuns ao idoso;

•

Avaliação física para população idosa;

•

Modelo de protocolo de avaliação das avd's aplicado por terceiros para idosos do nível II;

•

Modelo de protocolo de avaliação de desempenhos de atividades básicas da vida diária para
idosos do nível II;

•

Modelo de testes de desempenho de atividades básicas de vida diária para idosos do nível II;

•

Modelo de testes de desempenho de atividades básicas de vida diária para idosos do nível III;

•

Escala de equilíbrio e mobilidade de tinetti;

•

Modelo de teste de desempenho físico cronometrado para idosos do nível III;

•

Bateria aahperd - 5 testes bateria de testes de atividades da vida diária (avd) de andreotti &
okuma (1999) para idosos fisicamente independentes;

•

Bateria de testes de atividades da vida diária (avd) de rikli & jones (1999) para idosos fisicamente
independentes;

•

Dicas e orientações para um programa de atividades físicas;

•

Sugestões de exercícios;

•

Programa de aula.

Pós-graduação em Docência no
Ensino Superior - especialização lato sensu
O curso de Pós-Graduação em Docência no Ensino Superior, por meio da Educação a
Distância oferece ao profissional que pretender atuar como professores o
conhecimento a respeito de práticas de ensino, planejamento de aulas e muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15 x R$ 120,00

Opções

Disciplinas

para

C/H

pagamento:

Conteúdo programático
Educação

e

Trabalho

Fundamentos Filosóficos e
Históricos do Ensino Superior

40

Filosofia

e

Educação

educação

e

práxis

Educação,

ideologia

Educação

como

e

humana

transformação
formação

social
humana

Formação humana na perspectiva marxista

Disciplinas
C/H
Introdução à Educação a Distância 40

Conteúdo programático
As
Novas

Tecnologias
Tecnologias

e
de

Informação

o

Cotidiano
e

Comunicação

Tecnologia

em

Definições

diferentes

de

Breve

contextos

Educação

a

Histórico

Distância

da

EAD

Nova Modalidade de Ensino. Modelos de EAD para o Ensino
Superior
Desafios para professores e alunos. Novas formas de
interação
O

papel

do

Colaboração

professor,
e

do

propostas

aluno

de

e

dos

tutores

comunidades

virtuais

Informática na educação para todos ou para alguns.
Democratização da informática

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A

docência

no

Educação.
no

Finalidades

40

Superior

Didática.

Didática

Metodologia do Ensino Superior

Ensino

Metodologia
Ensino

do

Superior

Ensino

Superior

O Ensino Superior e suas relações com o contexto
socioeconômicopolítico
A
O

brasileiro

metodologia
ato

A

de

como

planejar

opção

ato

e

as

política

político

intencionalidades
do

educador

Práticas pedagógicas no Ensino Superior

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Os

caminhos

Processo

de

da

Pesquisa

produção

do

Científica
conhecimento

Pesquisa

Científica

Princípios

da

Principais
Modalidades

Métodos e Técnicas de Pesquisa

40

Técnicas

Pesquisa

Modalidades
mais

para

utilizadas

coleta

Projeto

de

Científica

de
em

Pesquisa

pesquisa

dados

e

jurídica

informações

de

Pesquisa

Conceituação
A
A

escolha
estrutura

do

do

projeto

tema
de

pesquisa

Orientações e Normatizações para Redação de Textos
Forma

de

apresentação

gráfica

do

artigo

científico

As normas da ABNT, NBR 10520/2002

Disciplinas

C/H

Organização e Legislação do
Ensino Superior

40

Disciplinas
Políticas do Ensino Superior

C/H
40

Conteúdo programático
A organização do Ensino Superior
Aspectos legais do Ensino Superior Brasileiro
A Organização do Ensino Superior e as Diretizes
Curriculares – dimensão político-pedagógica
Conteúdo programático
O Papel do Estado na definição das Políticas do Ensino
Superior
Reforma do Estado e o processo de construção das políticas
do

Ensino

Superior

A influência dos organismos internacionais na definição das
políticas

para

o

Ensino

Superior

A política para o EnsinoSuperior no Brasil: da década de 90
até

os

dias

atuais.

As políticas de inclusão no Ensino Superior

Disciplinas

C/H

Planejamento, Execução e
Avaliaçãono Ensino Superior

40

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
Projeto Pedagógico e Currículo na Educação Superior
Plano e planejamento
Diferenças entre plano e planejamento
Elementos constitutivos de um plano
Avaliação, instrumentos e critérios
Conteúdo programático
Prática docente no Ensino Superior – competências e
habilidades

Prática docente no Ensino Superior 40

Fins

e

desafios

do

ensino

presencial

Ensino semipresencial e a aplicação das TIC na prática
docente
Prática docente na EAD

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A influência das teorias comportamentais no processo ensino
aprendizagem

Teorias de Aprendizagem

40

As

implicações

das

teorias

psicanalistas

no

contexto

educativo
Contribuições das perspectivas teóricas cognitiva e históricocultural para o processo ensinoaprendizage.

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h
O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.
"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Ergonomia
O curso de Ergonomia por meio da Educação a Distância oferece aos profissionais de Educação
Física e Fisioterapia a oportunidade em evidenciar os benefícios e desenvolver estratégias nas
empresas e aplicações para a qualidade de vida do trabalhador.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Ergonomia

•

Considerações iniciais sobre o tema;

•

Conceitos, bases e fundamentações associadas à ergonomia;

•

A regulamentação da área;

•

O que dizem as normativas e a legislação vigente?

•

As aplicações em ergonomia: foco na saúde e qualidade de vida do trabalhador;

•

A atuação do profissional da saúde e as relações com a ergonomia;

•

A ginástica laboral como prática na empresa;

•

Ginástica laboral preparatória;

•

Ginástica laboral compensatória;

•

Ginástica laboral de relaxamento;

Curso Online de Handebol Básico
No curso de Handebol do Portal Educação por meio da Educação a Distância você conhecerá
aspectos relacionados a regras, táticas e técnicas entre outros.
Opções de pagamento:

R$80,00
Carga Horária: 40 horas

Conteúdo Programático do curso online Handebol Básico

•

História do Handebol;

•

História Olímpica do Handebol;

•

O Handebol ganha o Mundo;

•

A história do Handebol no Brasil;

•

O Handebol brasileiro na atualidade;

•

História do Handebol na Era Moderna;

•

Resumo dos fatos importantes da história do Handebol Mundial;

•

Fases do Ataque e Sistemas de jogo no Handebol;

•

Características do Ataque e Contra-ataque;

•

Ataque posicional;

•

Características técnicas dos jogadores segundo sua posição em quadra;

•

Pontas ou extremas;

•

Meias;

•

Armadores ou centrais;

•

Pivôs;

•

Goleiros;

•

Fases do Ataque;

•

Fases da Defesa;

•

Sistemas Defensivos no Handebol;

•

Sistema defensivo 6:0;

•

Sistema defensivo 5:1;

•

Sistema defensivo 3:3;

•

Sistema defensivo 3:2:1;

•

Sistema defensivo 4+2;

•

Princípios das defesas Individual e Por Zona;

•

Finalidade da Marcação por Zona;

•

Resumo dos Princípios Operacionais Defensivos segundo Bayer, 1992;

•

Tipos de Marcação no Handebol;

•

Marcação de observação;

•

Marcação cerrada;

•

Marcação de interceptação;

•

Marcação Individual;

•

Marcação por Zona;

•

Marcação Mista ou Combinada;

•

Sistemas Ofensivos no Handebol;

•

Ataque em circulação;

•

Ataque posicionado;

•

Ataque combinado;

•

Sistema Ofensivo 6:0;

•

Sistema Ofensivo 5:1;

•

Qualidades Físicas exigidas em um jogo de Handebol;

•

Resistência;

•

Força;

•

Velocidade;

•

Coordenação;

•

Agilidade;

•

Flexibilidade;

•

Treinamento para o Handebol;

•

Demanda de energia durante um jogo de Handebol;

•

Consumo máximo de oxigênio - VO2 máx;

•

Frequência cardíaca - FC;

•

Lactato sanguíneo;

•

Fases do Treinamento do Desporto Handebol;

•

Metodologias para o Ensino e o Aprendizado do desporto Handebol;

•

Principais Regras do Handebol Atualizadas e Resumidas.

Curso Online de Avaliação Física Escolar
O curso Avaliação Física Escolar por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
Educação Física o conhecimento sobre Medidas e avaliação em educação física, antropométrica,
Testes de agilidades, Capacidade respiratória e muito mais.
Opções de pagamento:

R$ 185,459x

de R$ 20,61sem juros (exceto via PagSeguro)

ou R$ 185,45 à vista

Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Avaliação Física Escolar

•

Medidas e avaliação em educação física;

•

Medidas antropométricas;

•

Testes de agilidades;

•

Capacidade respiratória;

•

Cineantropometria;

•

IMC;

•

Orientação nutricional - A quem cabe;

•

Somatotipo;

•

Análise postural;

•

Resistência anaeróbica total;

•

PROESP-BR;

•

Relatório da avaliação física;

•

Bibliografia Consultada.

Curso Online de Obesidade e Atividade
Física
O curso Obesidade e Atividade Física, por meio da Educação a Distância, oferecem ao
profissional de Educação Física o conhecimento sobre obesidade, anorexia, bulimia, exercício
físico, princípios de uma alimentação saudável e muito mais.
Opções de pagamento:

R$80,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Obesidade e Atividade Física

•

Classificação da obesidade;

•

Consequências da obesidade;

•

Aspectos sociais da obesidade;

•

Obesidade infantil;

•

Avaliação da obesidade infantil;

•

Etiologia da obesidade infantil;

•

Complicações da obesidade infantil;

•

Como combater a obesidade;

•

Correção Alimentar;

•

Atividade Física;

•

Uma vida mais saudável em um mundo modernizado;

•

Referências Bibliográficas.

Pós-graduação em Educação a Distância especialização lato sensu

A Pós-Graduação em Educação a Distância apresenta os
conhecimentos necessários sobre educação a distância, suas características, contexto
histórico, aplicabilidade, novas tecnologias em EaD e muito mais.
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15

x

Disciplinas

R$

100,00

Opções

para

pagamento:

C/H

Conteúdo programático

A colaboração online na EAD

40

1. A interação entre professor, aluno e tutor mediada
pelas interfaces de comunicação
2. Participação e protagonismo no ensino e
aprendizagem a distância
3. Posicionamento crítico-reflexivo na construção de
conhecimento
4- Silêncio e ruídos: compartilhamento de
experiências, idéias, opiniões e concepções

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Estudos Introdutórios de Educação a
40
Distância

1. Conceituações de Educação a Distância
2. Histórico da EAD
3. Modalidades da EAD
4. Regulamentação, Legislação e Políticas da EAD
5. Direitos autorais em EAD
6. Cenários contemporâneos da EAD

Disciplinas

Conteúdo programático

C/H

Games, Web 2.0 e mundos virtuais
em educação

40

1.Aprendizagem de nativos digitais: novo currículo
2.Web 2.0 na educação e suas ferramentas
3. Comunidades virtuais e de aprendizagem
4. Jogos educacionais: panorama brasileiro
5. Second life

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
1.

Linguagem mediada pelas tecnologias de40
informação e comunicação

Língua

–

2.

As

3.

Correntes

linguagem

–

conceitos

necessários

competências
tradicionais

quanto

discursivas
à

concepção

de linguagem
4. Cenários linguísticos contemporâneos de ead

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Metodologia do Ensino Superior

40

1. A docência no ensino superior
1.1 Educação. Didática. Metodologia
1.2 A LDB, o ensino superior e suas finalidades
1.3 O ensino superior e suas relações com o
contexto sócio-econômico-político brasileiro
2. A metodologia como ato político
2.1 O ato de planejar e as intencionalidades
2.2 A opção política do educador
3. Plano e planejamento
3.1 Diferenças entre plano e planejamento
3.2 As implicações políticas do ato de planejar
3.3 Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Métodos e Técnicas de Pesquisa

40

1. Os caminhos da Pesquisa Ciêntífica
1.1 Processo de produção do conhecimento
2. Pesquisa Científica
2.1 Princípios da Pesquisa Científica
2.2 Principais Modalidades de Pesquisa
2.2.1 Pesquisa bibliográfica
2.2.2 Pesquisa de campo
2.2.3 Pesquisa experimental
2.2.4 Pesquisa-ação
2.2.5 Pesquisa de intervenção
2.3. Modalidades mais utilizadas em pesquisa
jurídica
2.3.1 Compilação ou “estado da questão”
2.3.2 Análise de texto
2.3.3 Estudo comparativo
2.3.4 Estudo histórico
2.3.5 Pesquisas de campo
2.4.Técnicas para coleta de dados e informações
2.4.1 Questionário ou formulário
2.4.2. Entrevista
2.4.3. Observação com método científico

2.4.4. História de vida
2.4.5 Depoimento oral
2.4.6 Relato de vida (tranche de vie, pedaços de
vida)
3. Projeto de Pesquisa
3.1. Conceituação
3.2. A escolha do tema
3.3 A estrutura do projeto de pesquisa
3.3.1 Inicia-se com a capa e com a folha de rosto
3.3.2 Elementos essenciais do projeto de pesquisa
4. Orientações e Normatizações para Redação de
Textos
4.1 Forma de apresentação gráfica do artigo
científico
4.2 As normas da ABNT, NBR 10520/2002
4.2.1 Citações diretas (textuais) e indiretas (livres)
colocadas no corpo do texto e notas de rodapé
4.2.2 Tipos de Citações
4.2.3 Localização das Citações
4.2.4 As Notas de Rodapé
4.2.5 Normas para elaboração de referências
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Planejamento, implementação e
avaliação de cursos a distância

40

1. Aspectos pedagógicos da EAD
2. Desenho Instrucional
3. Elementos fundamentais no processo de ensino e
aprendizagem
4. Planos e Processos de avaliação da aprendizagem

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Tecnologias na Educação a Distância 40

1. Tecnologias na Educação
2. Ferramentas de Informação e Comunicação e
suas interfaces com a EAD
3. Ambientes virtuais de aprendizagem – AVAs

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

40

1. Formação do professor e tutoria
2. Contextos do trabalho docente na EAD
3. Controle e autonomia do professor de EAD
4. Inter-relações: políticas e trabalho docente
5. Possibilidades: uma educação de emancipação

Trabalho docente na EAD

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Atividade Física para
Gestantes
O curso Atividade Física para Gestantes por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de Educação Física o conhecimento sobre Gestação, Atividade física, Gestantes e
exercício, Saúde da gestante e muito mais.
Opções de pagamento:

R$130,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Atividade Física para
Gestantes

•

Ciclo Menstrual Feminino;

•

Fase Proliferativa;

•

Ovulação;

•

Fase Lútea;

•

Menstruação;

•

Modificações no Organismo Materno durante a Gestação;

•

Alterações Sistêmicas;

•

Alterações Urogenitais;

•

Alterações posturais;

•

Assistência pré-natal;

•

Avaliação Física;

•

Aspectos nutricionais;

•

Avaliação Postural;

•

Vista anterior;

•

Vista lateral;

•

Ficha de Avaliação de Gestantes;

•

Gravidez de Risco;

•

Gestação de Alto Risco;

•

Principais Complicações;

•

Doença Cardíaca Materna;

•

Doença Hipertensiva Específica da Gestação - DHEG, ECLÂMPSIA, DOENÇA VASCULAR;

•

Drenagem linfática manual - DLM, DOENÇA ENDÓCRINA;

•

Exercício Físico;

•

Equipe Multiprofissional;

•

Doença Renal;

•

Distúrbios RespiratóriosDescolamento Prematuro de Placenta;

•

Distúrbios Musculoesqueléticos;

•

Contra-indicações;

•

Adaptações ao Exercício Físico durante a Gravidez;

•

Aspectos Nutricionais;

•

Profissional da saúde e o Exercício Físico;

•

Respostas Cardiovasculares ao Exercício;

•

Durante a Gestação;

•

Exercício Físico e Preparação para o Parto;

•

Respostas placentárias ao exercício materno;

•

Grupo de fisioterapia em gestantes;

•

Tonificação e preparo do assoalho pélvico;

•

Mecânica corporal e centro de gravidade;

•

Possíveis benefícios do exercício durante a gravidez;

•

Principais preocupações do exercício durante a gravidez;

•

Recomendações de exercício durante a gestação;

•

Os componentes do exercício devem incluir;

•

Os cuidados a serem tomados;

•

Gestantes podem continuar as aulas de exercícios aeróbicos

Curso Online de Atividade Física para
Hipertensos
O curso Atividade Física para Hipertensos por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de Educação Física o conhecimento sobre Sistema cardiovascular, Atividade física,
hipertensão Arterial e exercício, Saúde do hipertenso e muito mais.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Atividade Física para
Hipertensos

•

Hipertensão arterial: Diagnóstico, classificação e mecanismos.

•

O papel do exercício físico na identificação de risco e na prevenção da hipertensão;

•

O treinamento físico pode contribuir para a prevenção da hipertensão arterial;

•

Substâncias que podem aumentar a pressão arterial;

•

Efeitos potenciais dos medicamentos anti-hipertensivos para o exercício e a performance
esportiva;

•

Betabloqueadores;Vasodilatadores .

•

Prescrição de exercícios para hipertensos;

•

Resposta aguda da pressão arterial ao exercício;

•

Efeito do treinamento sobre a pressão arterial Indicações e restrições ao hipertenso no exercício.

•

Identificação de respostas inadequadas e procedimentos recomendados; Cuidados especiais;

•

Medida da pressão arterial e freqüência cardíaca em repouso e durante o exercício.

•

Prescrição de treinamento aeróbio;

•

Prescrição de treinamento com pesos;

•

Progressão do treinamento.

Curso Online de Educação Física
Adaptada
O curso Educação Física Adaptada por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
Educação Física o conhecimento sobre epidemiologia, deficiência física no Brasil, deficiência
visual, deficiência auditiva, esportes adaptados e muito mais.
Opções de pagamento:

R$180,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Educação Física Adaptada

•

Educação especial e Educação Física;

•

O que é Educação Física Adaptada?;

•

Para que a educação física e o esporte adaptado?;

•

A pessoa com deficiência e a atividade física;

•

Esporte e atividade física enquanto fenômeno social, de integração e inclusão;

•

Deficiência: rótulo e estigma;

•

A pessoa com deficiência e a atividade física;

•

Classificação das deficiências;

•

Esporte para as pessoas portadoras de deficiência;

•

Paraolimpíadas.

Curso Online de Cinesiologia
O curso Cinesiologia por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de Educação
Física o conhecimento sobre origem da cinesiologia, Planos e eixos, articulações, músculos,
análise cinesiológica e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Cinesiologia

•

O que é cinesiologia?

•

História da cinesiologia e biomecânica;

•

Planos, eixos e nomenclatura dos movimentos;

•

Anatomia apendicular;

•

Articulações;

•

Músculos e tipos de contração muscular;

•

Músculos - origem, inserção e função.

Pós-Graduação em Educação, Diversidade e
Inclusão Social- especialização lato sensu

O curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação,
Diversidade e Inclusão Social apresenta em seu conteúdo todos os conhecimentos
necessários para que o participante possa atuar nas organizações de apoio à inclusão
de pessoas com necessidades educacionais especiais, pessoas com deficiência e
demais segmentos sociais.

Turmas disponíveis:
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15 x R$ 120,00.

Opções

Disciplinas

para

C/H

pagamento:

Conteúdo programático
Criança

Criança e adolescente em situação de
vulnerabilidade social

40

e

adolescente

Estatuto

da Criança e

ECA

e

o

do

Adolescente

sistema

ECA;

proteção;

Atendimento socioeducativo de crianças e adolescentes
;
Convivência familiar e comunitária.

Disciplinas

de

;
–

C/H

Conteúdo programático

O papel do Estado na definição de políticas sociais
A questão social e a política social no Brasil

Estado, sociedade e políticas sociais

40

Os órgãos públicos e da rede serviços no atendimento
às

demandas

da

Descentralizarão

sociedade.

político-administrativa

e

territorialização
A participação social e a mobilização da sociedade

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Direito

Fundamentos da Educação Especial

40

à

Diversidade

Educação Especial no Brasil: da segregação à inclusão
Política

Nacional

de

Educação

Inclusiva

Política de Educação Inclusiva e o trabalho pedagógico
Identificação de necessidades educacionais especiais

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
As

Tecnologias

e

o

Cotidiano

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação
Tecnologia

em

Definições

de

Breve

Introdução à Educação a Distância

40

diferentes

contextos

Educação

a

Histórico

Distância

da

EAD

Nova Modalidade de Ensino. Modelos de EAD para o
Ensino

Superior

Desafios para professores e alunos. Novas formas de
interação
O papel do professor, do aluno e dos tutores
Colaboração e propostas de comunidades virtuais
Informática na educação para todos ou para alguns.
Democratização da informática

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
A

docência

no

Educação.
A

LDB,

ensino

superior

Didática.
o

ensino

Metodologia

superior

e

suas

finalidades

O ensino superior e suas relações com o contexto
sócio-econômico-político

Metodologia do Ensino Superior

40

A
O

ato

A

de

como

planejar

opção

e

ato
as

política

Plano
entre

implicações

político

intencionalidades
do

e

Diferenças
As

brasileiro

metodologia

educador
planejamento

plano

políticas

e
do

ato

planejamento
de

planejar

Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Métodos e Técnicas de Pesquisa

40

Os

caminhos

Processo

de

da

Pesquisa

produção

do

Científica
conhecimento

Pesquisa

Científica

Princípios

da

Principais

Pesquisa

Modalidades

Científica

de

Pesquisa

Modalidades mais utilizadas em pesquisa jurídica
Técnicas

para

coleta

de

Projeto

dados

e

informações

de

Pesquisa

Conceituação
A
A

escolha
estrutura

do

do

tema

projeto

de

pesquisa

Orientações e Normatizações para Redação de Textos
Forma de apresentação gráfica do artigo científico
As normas da ABNT, NBR 10520/2002

Disciplinas

C/H

Monitoramento e avaliação de planos,
programas e projetos

40

Conteúdo programático
Avaliação

e

Sistema

de

análise

de

controle

indicadores
e

;

avaliação;

Política de continuidade das ações.

Disciplinas

C/H

Planejamento, programas e projetos e
análise de indicadores

40

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Programas,

planos

e

projetos:

conceitos

;

Planejamento de projetos sociais – etapas para
elaboração;
Execução e acompanhamento de projetos sociais.

Conteúdo programático
A

Políticas Setoriais: mulher, negro,
indígena, idoso

40

O
A

mulher
negro
questão

na

contemporaneidade;

na
indígena

sociedade
no

cenário

brasileira;
brasileiro;

O processo de envelhecimento da população brasileira
e os direitos da pessoa idosa.
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h

O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Avaliação Física Escolar

O curso Avaliação Física Escolar por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
Educação Física o conhecimento sobre Medidas e avaliação em educação física, antropométrica,
Testes de agilidades, Capacidade respiratória e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Avaliação Física Escolar

•

Medidas e avaliação em educação física;

•

Medidas antropométricas;

•

Testes de agilidades;

•

Capacidade respiratória;

•

Cineantropometria;

•

IMC;

•

Orientação nutricional - A quem cabe;

•

Somatotipo;

•

Análise postural;

•

Resistência anaeróbica total;

•

PROESP-BR;

•

Relatório da avaliação física;

•

Bibliografia Consultada.

Curso Online de Cinesiologia
O curso Cinesiologia por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de Educação
Física o conhecimento sobre origem da cinesiologia, Planos e eixos, articulações, músculos,
análise cinesiológica e muito mais.
Opções de pagamento:

R$100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Cinesiologia

•

O que é cinesiologia?

•

História da cinesiologia e biomecânica;

•

Planos, eixos e nomenclatura dos movimentos;

•

Anatomia apendicular;

•

Articulações;

•

Músculos e tipos de contração muscular;

•

Músculos - origem, inserção e função.

Curso Online de Ergonomia
O curso de Ergonomia por meio da Educação a Distância oferece aos profissionais de Educação
Física e Fisioterapia a oportunidade em evidenciar os benefícios e desenvolver estratégias nas
empresas e aplicações para a qualidade de vida do trabalhador.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Ergonomia

•

Considerações iniciais sobre o tema;

•

Conceitos, bases e fundamentações associadas à ergonomia;

•

A regulamentação da área;

•

O que dizem as normativas e a legislação vigente?

•

As aplicações em ergonomia: foco na saúde e qualidade de vida do trabalhador;

•

A atuação do profissional da saúde e as relações com a ergonomia;

•

A ginástica laboral como prática na empresa;

•

Ginástica laboral preparatória;

•

Ginástica laboral compensatória;

•

Ginástica laboral de relaxamento;

Curso Online de Voleibol: Iniciação e
Formação de Equipes
O curso Voleibol: Iniciação e Formação de Equipes por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de Educação Física o conhecimento sobre História, regras, aspectos táticos,
aspectos técnicos e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Voleibol: Iniciação e
Formação de Equipes

•

Características do Jogo;

•

Histórico;

•

Voleibol no Mundo e no Brasil

•

Expansão, massificação e resultados;

•

Formato do jogo;

•

Rodízio., Regra do posicionamento e Substituições;

•

Aspectos físicos e Regras básicas;

•

Equipe de arbitragem e Responsáveis pela equipe;

•

Sorteio e aquecimento;

•

Invasão, Conduta dos participantes e punições;

•

Idade para início;

•

Metodologias de ensino e Metodologia convencional de ensino;

•

Minivoleibol;

•

Descrição dos fundamentos;

•

Saque, Recepção, Levantamento, Ataque, Bloqueio e Defesa;

•

Técnica de execução dos fundamentos e elementos;

•

Saque, Toque ,Manchete, Recepção, Levantamento,

•

Ataque, Bloqueio e Defesa;

•

Aplicabilidade dos elementos e fundamentos a situações de jogo;

•

Posição de expectativa;

•

Deslocamentos, Toque, Manchete, Saque, Recepção, Levantamento;

•

Ataque, Bloqueio Defesa e Educativos para o toque;

•

Educativos para a manchete, saque e recepção;

•

Educativos para o levantamento, ataque, bloqueio defesa;

•

Exercícios combinados;

•

Recepção com levantamento e Levantamento com ataque;

•

Recepção com ataque e Recepção, levantamento e ataque;

•

Ataque com bloqueio, Levantamento, ataque e bloqueio;

•

Levantamento, ataque e defesa , Recepção, levantamento, ataque e bloqueio;

•

Levantamento, ataque, bloqueio e defesa e Critérios de avaliação;

•

Técnica, Físico ,Tática e Psicológico;

•

Parâmetros para avaliação dos critérios;

•

Técnicos,Físicos, Táticos e Psicológicos;

•

Formação de equipes iniciantes e Sistemas de jogo;

•

Sistema 6 x 0 e 4 x 2

•

Sistemas de recepção;

•

Sistema de recepção com 5 jogadores e 4 jogadores

•

Sistema defensivo;

•

Sistema defensivo com bloqueio simples;

•

Alternativas de ataque;

•

Ataque de bola alta na extremidade;

•

Ataque de fundo e de meio;

•

O voleibol e a interdisciplinaridade;

•

Planejamento do voleibol escolar;

•

Planejamento para o 2º;

•

Segmento do ensino fundamental;

•

Planejamento específico para um bimestre;

•

Formação de equipes escolares e Sistemas.

Curso Online de Fisiologia do Exercício
O curso Fisiologia do Exercício por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
Educação Física o conhecimento sobre Fontes energéticas, metabolismo aeróbio e anaeróbio,
sistema cardiovascular, sistema respiratório e muito mais.
Opções de pagamento:

R$80,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Fisiologia do Exercício

•

Definições básicas em fisiologia do exercício;

•

Sistema cardiovascular e exercício;

•

Sistema respiratório e exercício;

•

Fisiologia da contração muscular: interação nervomúsculo, unidades motoras e tipos de fibras
musculares;

•

Metabolismo do musculosquelético I: vias catabólicas anaeróbias;

•

Metabolismo do musculosquelético II: vias catabólicas aeróbias e anabolismo do
musculosquelético;

•

Respostas agudas e crônicas do musculosquelético ao exercício;

•

Metabolismo do musculosquelético II: vias catabólicas aeróbias e anabolismo do
musculosquelético;

•

Termorregulação e exercício.

Curso Online de Prescrição de exercícios
para renais crônicos

O curso Prescrição de Exercícios para Renais Crônicos por meio da Educação a Distância oferece
ao profissional de Educação Física o conhecimento sobre Etiologia da Insuficiência renal,
Atividade física, prescrição de exercício e muito mais.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Prescrição de exercícios para
renais crônicos

•

Anatomia Renal;

•

Fisiologia Renal;

•

Fluxo Sangüíneo Renal;

•

Espaço Urinário;

•

Filtração glomerular;

•

Função tubular;

•

Influência hormonal na composição da urina;

•

Produção de hormônios pelos rins;

•

Renina;

•

Eritropoetina;

•

Insuficiência Renal Crônica;

•

Tratamento da IRC;

•

Hemodiálise e Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua;

•

Hemodiálise - sistema do rim artificial;

•

Descrição do Procedimento;

•

Complicações durante a hemodiálise;

•

Desequilíbrios hídricos; Hipervolemia;

•

Ultrafiltração;

•

Hipovolemia;

•

Hipertensão;

•

Hipotensão;

•

Hipoxemia;

•

Cãibra;

•

Desequilíbrio eletrolítico;

•

Ansiedade;

•

Declínio capacidade cardiorespiratória;

•

Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua;

•

Princípios Fundamentais da CAPD;

•

Procedimento da CAPD;

•

Adequação para a CAPD;

•

A Fisiologia na Prescrição de Exercícios;

•

Fisiologia do Exercício e Adaptações ao Treinamento;

•

A Prescrição de Diferentes Exercícios;

•

Capacidades Físicas;

•

Resistência Cardiorrespiratória;

•

Força de Resistência;

•

Sistemas de Energia;

•

Sistema de Energia Anaeróbia;

•

Sistema de Energia Aeróbio;

•

Músculo esquelético e Unidades Motoras;

•

Contração do Músculo;

•

Recrutamento da Unidade Motora;

•

Ajustes Cardiopulmonares para o Exercício;

•

Ventilação Pulmonar;

•

Função Cardíaca;

•

Mudanças Periféricas;

•

Fadiga;

•

Fadiga e Exercício Anaeróbio;

•

Fadiga e Exercícios Aeróbios;

•

Adaptações ao Treinamento Físico;

•

Treinamento Aeróbio;

•

Ventilação Pulmonar;

•

Adaptações Cardiovasculares;

•

Adaptações Celulares do Músculo esquelético;

•

Adaptações Anaeróbias;

•

Adaptações Cardiovasculares;

•

Adaptações Neurais;

•

Adaptações Miogênicas;

•

Considerações clínicas da IRC e o exercício segundo a literatura;

•

Lactato;Métodos de Avaliação;

•

Teste de Esforço para o Doente Renal;

•

Teste Ergométrico;

•

Teste Submáximo;

•

Medida do Lactato Sanguineo;

•

Instrumentos de Avaliação da Qualidade de Vida;

•

Prescrição de Exercícios;

•

Modos de Exercício;

•

Intensidade do Exercício;

•

uração do Exercício;

•

freqüência dos Exercícios;

•

Taxa de Progressão;

•

Adaptações Crônicas ao Exercício;

•

Protocolo;

•

Critérios de Aceitação para Atividade Física - Condições Obrigatórias;

•

Critérios que Contra Indicam Exercícios para o Doente Renal Crônico;

•

Avaliação das Condições Físicas Iniciais;

•

O Teste Deverá Ser Interrompido Quando?;

•

Exercícios Especiais: Precauções, Limitações e Problemas.

Curso Online de Treinamento Abdominal
O curso Treinamento Abdominal por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
Educação Física o conhecimento sobre anatomia e cinesiologia, fisiologia do exercício,
prescrição de treino para a região abdominal e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Treinamento Abdominal

•

Anatomia dos Músculos da Parede Abdominal Anterior

•

Músculos Abdominais Superficiais

•

Músculos Abdominais Profundos

•

Músculos Abdominais Profundos / Oblíquo Interno - Fibras Anteriores Inferiores

•

Transverso Abdominal

•

Iliopsoas - Maior, Menor e Ilíaco

•

Psoas Maior e Menor, Ilíaco

•

Músculos Envolvidos nos Exercícios Abdominais

•

Isquiotibiais - Semimembranoso, Semitendinoso e Bíceps Femural

•

Semitendinoso, Bíceps Femural, Quadríceps Femural

•

Reto Femural, Tensor da Fácia Lata, Sartório

•

Fáscia Tóraco Lombar - Estrutura e Mecanismo

•

Esquema Geral e Aspectos Morfológicos das Fibras Colágenas da Bainha do Reto

•

Diferenças da Arquitetura da Linha Alba

•

Diferenças da Arquitetura da Bainha do Reto

•

Anatomia da Coluna Vertebral

•

Estrutura Geral e Função

•

Curvas Primárias e Secundárias

•

Os Planos e Eixos de Movimento da Coluna Vertebral

•

As Vértebras Lombares e as Vértebras Torácicas

•

Articulações da Coluna Vertebral

•

Articulações dos Corpos Vertebrais - O Disco Intervertebral

•

A Estrutura do Disco Intervertebral

•

Articulações dos Arcos Vertebrais - Articulações Zigapofizárias

•

Ligamentos da Coluna Vertebral

•

Estabilidade e Mobilidade da Região Torácica, Região Lombar, Região Sacral

•

Considerações Cinesiológicas Gerais dos Exercícios Abdominais

•

Movimentos da Coluna Vertebral

•

Efeitos da Flexão na Coluna Lombar

•

Extensão, Flexão Lateral, Rotação, Circundução

•

Movimentos da Pelve e Desequilíbrios Musculares

•

Restauração do Mecanismo de Inclinação da Pelve

•

Restabelecimento da Estabilização Muscular do Corpo

•

Especificidade do Treinamento da Musculatura Abdominal

•

Influência dos Músculos Bi-articulares do Quadril e Joelho nos Músculos Abdominais

•

Exercícios de Depressão Abdominal

•

Análise Cinesiológica Geral dos Exercícios Abdominais

•

Definições dos Movimentos e Amplitudes Articulares

•

Problemas Resultantes da Falta de Condicionamento Físico

•

Efeitos Lesivos Relacionados à Fixação dos Pés

•

Efeitos Lesivos Relacionados à Fixação dos Braços

•

A Função dos Músculos Flexores do Quadril nos Exercícios Abdominais

•

A Co-ativação dos Músculos da Parede Pélvica

•

Propriocepção e Controle Neuromuscular

•

Biomecânica da Coluna Vertebral Lombar

•

Forças que Atuam sobre a Coluna Lombar

•

Compressão Axial

•

Compressão dos Corpos das Vértebras, dos Discos Intervertebrais, Facetas Articulares

•

Cisalhamento (translação), Compressão e Tensão, Torção

•

O Posicionamento Estável da Coluna Lombar

•

Eixos de Rotação Instantâneos das Articulações Intervertebrais Lombares

•

Centro de Reação

•

Biomecânica do Músculo Psoas Maior

•

Considerações Biomecânicas dos Exercícios Abdominais

•

Principais Tipos de Movimento do Corpo Humano

•

Força da Gravidade

•

Braço de Momento da Força e Braço de Momento da Resistência

•

Linha de Ação da Resistência, Torque

•

Cadeia Cinemática Aberta e Fechada

•

Energia Elástica - Relação Corpo Movimento

•

Insuficiência Ativa e Passiva

•

Aplicações da Biomecânica nos Exercícios Abdominais

•

Relação entre as Posições Articulares e a Segurança dos Exercícios

•

Forças Compressivas na Coluna Lombar

•

Os efeitos da flexão na Geometria e Ação dos mm. Extensores da Coluna Lombar

•

Diretrizes Básicas para Maximizar a Eficiência dos Exercícios Abdominais

•

Alinhamento da Coluna Vertebral

•

Progressão das Informações

•

Respiração, Ordem dos Exercícios, Contração, Concentração

•

Séries e Repetições, Resistência

•

Velocidade e Controle do Movimento

•

Introdução de Novos Exercícios

•

Equilíbrio entre os Pares Antagônicos

•

Amplitude de Movimento

•

Posicionamento do Quadril e Joelho

•

Tensão Constante, Alongamentos, Superfície de Apoio

•

Intervalo de Descanso

•

Aquisição das Posições Inicial e Final dos Exercícios

•

Rotações da Coluna Vertebral, Tipos de Contração Muscular

•

Proporções Antropométricas, Dores nas Costas

•

Aparelhos versus Movimentos Livres e a Exigência de Propriocepção

Curso Online de Prescrição de exercícios
físicos para portadores de HIV
O curso trata da prescrição de exercícios físicos para portadores de HIV e aborda a evolução do
HIV, transmissão, tratamento, qualidade de vida do paciente, exercício físico, cuidados e
observações para prescrever exercícios.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Prescrição de exercícios
físicos para portadores de HIV

•

A descoberta do HIV e a evolução dos estudos sobre o sistema imune humano;

•

Períodos da história da AIDS;

•

Transmissão e mecanismos de ação do HIV e quadro patológico da AIDS;

•

Células do sistema imunológico e a relação com o HIV;

•

A infecção;

•

A invasão da célula pelo HIV;

•

Classificação atual dos estágios da infecção;

•

Relevância clínica da contagem de células CD4+ e carga viral;

•

Formas de contágio;

•

Testes para identificação do HIV no organismo humano;

•

Tratamento farmacológico;

•

Inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa;

•

Inibidores não-nucleosídicos da transcriptase reversa;

•

Inibidores da protease;

•

Outros fármacos do tratamento antiviral;

•

A HAART;

•

Complicações metabólicas;

•

Resistência à insulina;

•

Síndrome metabólica;

•

Aterosclerose;

•

Lipodistrofia;

•

Doenças cardiovasculares;

•

Sarcopenia (atrofia muscular);

•

Testosterona no tratamento do paciente HIV;

•

Hipercortisolemia;

•

Hipogonadismo;

•

Osteoporose;

•

Qualidade de vida: uma nova abordagem para o paciente HIV;

•

Relação entre atividade física e exercício físico com a qualidade de vida;

•

Avaliação física aplicada ao HIV positivo;

•

Avaliações pré-exercício;

•

Anamnese;

•

Exame físico;

•

Testes laboratoriais;

•

Composição corporal;

•

Flexibilidade;

•

Aptidão cardiorrespiratória;

•

Força e resistência muscular;

•

Monitoração das características clínicas durante o treinamento;

•

Contagem de células CD4;

•

Carga viral;

•

Anti-retrovirais e efeitos adversos relevantes para a atividade física;

•

Efeitos do exercício físico sobre o sistema imunológico;

•

Prescrição de exercícios físicos;

•

Diretrizes atuais para a indicação de atividade física;

•

Manutenção e melhora das qualidades físicas para vida funcional;

•

Composição corporal;

•

Força;

•

Manifestações da força;

•

Controlando a intensidade da sessão de força;

•

A musculação como terapia para o soropositivo;

•

Aptidão cardiorrespiratória;

•

Prescrevendo o exercício aeróbio;

•

Freqüência cardíaca de reserva;

•

Duração do esforço;

•

Progressão do treinamento aeróbio

•

Treinando a flexibilidade;

•

Programação geral do exercício físico;

•

Organização do treinamento;

•

O educador físico e o portador do HIV;

•

O supertreinamento;

•

O treinamento físico para soropositivos;

•

A sessão de exercício físico;

•

Tratando as complicações da infecção com atividade física;

•

Resistência à insulina e a atividade física;

•

Exercício físico e a síndrome metabólica;

•

Cuidando da aterosclerose e das doenças cardiovasculares;

•

A lipodistrofia e a sarcopenia;

•

Alterações hormonais;

•

Hipercortisolemia e hipogonadismo;

•

A osteoporose e a atividade física;

•

Nutrição para soropositivos;

•

Alimentação saudável;

•

Fortalecendo o sistema imunológico.

Curso Online de Primeiros Socorros em
Emergências Traumáticas

O curso de Primeiros Socorros em Emergências Traumáticas por meio da educação a distância,
oferece aos participantes a oportunidade de realizar o primeiro atendimento a vítima que sofreu
algum trauma.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 25 horas

Conteúdo Programático do curso online Primeiros Socorros em
Emergências Traumáticas

•

Primeiros socorros em emergências traumáticas;

•

Cinemática do trauma;

•

Energia e leis físicas;

•

Trauma fechado;

•

Colisões de veículos automotores;

•

Colisões de motocicletas;

•

Exame primário;

•

Quedas;

•

Traumatismo cranioencefálico;

•

Fratura de coluna;

•

Trauma de tórax;

•

Avaliação inicial das lesões traumáticas torácicas;

•

Fraturas no tórax;

•

Pneumotórax;

•

Lesão de grandes vasos;

•

Laceração traqueobrônquica;

•

Trauma abdominal;

•

Fraturas;

•

Fratura fechada;

•

Entorse;

•

Luxação;

•

Contusão;

•

Amputações;

•

Queimaduras;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Engenharia Biomédica
O curso Engenharia Biomédica por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
Saúde o conhecimento sobre História da Engenharia Biomédica, Instrumentação biomédica,
Engenharia de Reabilitação, Engenharia clínica e hospitalar e muito mais.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Engenharia Biomédica

•

Introdução à Engenharia Biomédica;

•

História da Engenharia Biomédica;

•

A Engenharia Biomédica pode ser Dividida em Cinco Sub-Áreas:

•

Produção e Aplicações da Bioengenharia no Brasil;

•

Mapeamento da Bioengenharia no Brasil;

•

Contextualização da Deficiência no Mundo e suas Implicações no Trabalho;

•

Repercussões da Deficiência;

•

A História da Reabilitação Profissional: do Surgimento à Situação Atual;

•

Engenharia Biomédica no Mundo e no Brasil;

•

Engenharia Médica;

•

Bioengenharia;

•

Engenharia Biomédica na Estimulação Elétrica do Coração;

•

Introdução à Instrumentação Biomédica;

•

Sistema de Instrumentação Biomédica Generalizado;

•

Apresentação dos Dados;

•

Modos de Operação do Instrumento Biomédico:

•

Restrições das Variáveis Biológicas;

•

Critérios e Especificações Generalizadas para o Projeto de um Equipamento Biomédico;

•

Etapas do Projeto de um Equipamento;

•

Engenharia de Reabilitação;

•

Domínios da Engenharia de Reabilitação;

•

A População-alvo;

•

As Atividades de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Incluem;

•

Engenharia Clínica ou Hospitalar;

•

Informática Médica;

•

Definição de Engenharia Clínica;

•

A Importância da Engenharia Clínica e Hospitalar;

•

A Engenharia Clínica como Estratégia na Gestão Hospitalar;

•

Áreas de Atuação da Engenharia Clínica;

•

Indicadores de Desempenho do Serviço de Engenharia Clínica;

•

Percentagem de Conclusão do Programa de Manutenção;

•

Aplicação da Bioengenharia na Ortopedia;

•

Aplicação da Bioengenharia na Odontologia;

•

Aplicação da Bioengenharia na Medicina Regenerativa;

•

Visão Futura da Engenharia Biomédica.

Curso Online de Fisioterapia Desportiva
O curso Fisioterapia Desportiva através da Educação a Distância oferece ao profissional de
fisioterapia o conhecimento sobre fisiopatologia, lesões, reabilitação, desportiva e muito mais.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Fisioterapia Desportiva

•

Avaliação física do atleta;

•

Exame físico;

•

Exame laboratoriais;

•

Exame físico do atleta iniciante;

•

Fisiopatologia desportiva, o conceito de overuse;

•

Atividade atlética e as síndromes por overuse;

•

Graduação das lesões de continuidade;

•

Análise das diferentes graduações das lesões por overuse;

•

Modalidades específicas de tratamento;

•

Taping (bandagens);

•

Crioterapia;

•

Repouso;

•

A reabilitação;

•

Lesões e tratamento do ombro;

•

Luxações e subluxações;

•

Tendinite biciptal;

•

Síndrome do impacto ou bursite subacromial;

•

Lesão do manguito rotador;

•

Lesões e tratamento do cotovelo;

•

Lesões do compartimento lateral e medial;

•

Tendinite tricipital;

•

Fraturas;

•

Lesões e tratamento do punho e mão;

•

Exame físico do punho e dedos;

•

Síndromes compressivas;

•

Tenossinovites;

•

Deslocamentos das articulações interfalangeanas proximais e distais;

•

Deslocamentos das articulações metacarpofalangeanas;

•

Lesões e tratamento da coluna vertebral;

•

Instabilidades da coluna cervical;

•

Tetraparesia transitória;

•

Fraturas vertebrais;

•

Tratamento fisioterapêutico;

•

Lesões e tratamento do quadril;

•

Pubalgia;

•

Tratamento;

•

Lesões osteocondrais (osteoartroses);

•

Disfunções sacro-ílíaca;

•

Bursite trocantérica;

•

Lesões e tratamento do joelho;

•

Lesões ligamento-meniscais;

•

Lesões osteocondrais;

•

Lesões e tratamento do tornozelo e pé.

Curso Online de Tratamento Miofascial

O curso Tratamento Miofascial por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
Fisioterapia o conhecimento sobre sistema fascial, Princípios da osteopatia, Fisiologia
Neuromuscular, Filosofia osteopática e muito mais.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Tratamento Miofascial

•

Sistema fascial

•

Diagnóstico diferencial osteopático

•

Princípios da osteopatia

•

Filosofia osteopática

•

Conceito da hiper e hipomobilidade articular

•

Conceitos de macrofisiologia e microfisiologia articular

•

Lesão de parâmetro maior e parâmetro menor

•

Neurofisiologia das Patologias de Parâmetro Menor do Tônus Muscular

•

Músculos tônicos e fásicos

•

Fisiologia Neuromuscular

•

As aferências e eferências do Sistema nervoso

•

Classificação fisiológica dos receptores sensoriais

•

Anatomia e fisiologia das sinapses

•

Estrutura do fuso neuromuscular (FNM)

•

Resposta das terminações primárias e secundárias ao comprimento do receptor

•

Os motoneurônios anteriores (Alfa, Gama) e os interneurônios

•

Reflexo de estiramento dinâmico

•

Reflexo de estiramento estático

•

Reflexo de estiramento negativo

•

Órgão tendinoso de Golgi

•

Fisiopatologia do espasmo muscular

•

Formação de ponto gatilho

•

Patologias de parâmetro menor do tecido miofascial

•

Patologias de parâmetro menor do tecido neural

•

Patologias de parâmetro menor articular

•

Manifestações clínica dos tecidos

 Cursos de Fonoaudiologia

Escolha o seu curso online para atualização em Fonoaudiologia. Cursos
online de Saúde auditiva, Surdez, Oratória e outros, elaborados com qualidade e
excelência em Educação a Distância, fonte
de conhecimento para estudo e qualificação profissional. Cursos a distância que
ultrapassam fronteiras e chegam onde você estiver na velocidade do seu tempo.
Encontre agora o seu curso de Fonoaudiologia.

Curso Online de Fonoaudiologia aplicada
à Estética Facial
O curso capacita o profissional a reconhecer os diferentes processos de envelhecimento e atuar
na Motricidade Orofacial para promover uma minimização dos sinais de expressão, resultando
em um favorecimento estético facial.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 40 horas

Conteúdo Programático do curso online Fonoaudiologia aplicada à
Estética Facial

•

Introdução;

•

A beleza feminina;

•

O Processo de Envelhecimento;

•

Como envelhecemos;

•

Os Radicais Livres e o Envelhecimento;

•

A Fonoaudiologia na Estética;

•

Objetivos da Fonoaudiologia Estética;

•

Fatores que Influenciam no Processo de Envelhecimento;

•

Rugas e Marcas de Expressão;

•

Anatomofisiologia da Miologia Facial;

•

Músculos da Mastigação;

•

Músculos da Mímica Facial;

•

Anamnese;

•

Avaliação;

•

Tratamento Fonoaudiológico;

•

Aquecimento e Alongamento da Miologia Facial;

•

Tecido Tegumentar;

•

Embriogênese Craniofacial;

•

Classificação;

•

Anatomofisiologia dos Músculos Orofaciais, Cabeça e Pescoço;

•

Pescoço;

•

Compartimentos;

•

Funções da Cabeça;

•

Fisiopatologia do Envelhecimento Facial;

•

Técnicas de Avaliação Fonoaudiológica em Estética Facial;

•

Técnicas em Medicina Estética a Laser;

•

Mastigação e Morfologia Craniofacial;

•

Avaliação do Tônus Muscular;

•

Intervenção Fonoaudiológica;

•

Massagens;

•

Massagem na Estética Facial;

•

Protocolo de Massagem Estética Facial;

•

Considerações Finais;

•

Conclusão.

Curso Online de Fonética e Fonologia
O curso Fonética e Fonologia, por meio da educação a distância, oferece ao profissional o
conhecimento sobre mecanismo de produção do som; diferença entre fonética e fonologia;
aparelho fonador e muito mais.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Fonética e Fonologia

•

O objeto de estudo da fonética e da fonologia;

•

Fonética;

•

A produção dos sons da fala;

•

O aparelho fonador e os mecanismos de produção dos sons;

•

O sistema articulatório;

•

O sistema fonatório;

•

O sistema respiratório;

•

Fonação;

•

Nasalização;

•

Segmentos fonéticos;

•

Segmentos vocálicos;

•

Descrição dos segmentos vocálicos;

•

Encontros vocálicos;

•

Propriedades articulatórias secundárias;

•

Segmentos consonantais;

•

Classificação dos sons consonantais;

•

Quadro fonético;

•

O alfabeto fonético;

•

As consoantes do português do Brasil;

•

Articulações secundárias;

•

Fonologia;

•

Modelos teóricos;

•

Teorias fonológicas;

•

Teoria fonêmica;

•

Fonologia linear ou fonologia gerativa ou fonologia gerativa natural;

•

Fonologia autossegmental;

•

Fonologia métrica;

•

O fonema;

•

Os alofones;

•

Variantes do sistema consonantal;

•

Pares mínimos;

•

Pares análogos;

•

Os traços fonológicos ou traços distintivos;

•

Processos fonológicos;

•

Regras fonológicas;

•

Transcrição fonêmica e fonética;

•

Referências Bibliográficas;

•

Glossário;

•

Anexos.

Curso Online de Labirintopatia
O curso de Labirintopatia por meio da Educação a Distância oferece ao participante o
conhecimento sobre anatomia e fisiologia do sistema vestibular, avaliação otoneurológica,
reabilitação labiríntica e muito mais.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Labirintopatia

•

Anatomia e fisiologia do sistema vestibular;

•

Orelha Interna;

•

Inervação;

•

Irrigação;

•

Núcleos Vestibulares;

•

Cerebelo;

•

Controle postural;

•

Equilibrio, tontura e vertigem;

•

Labirintopatia e suas complicações;

•

Espaço perilinfático;

•

Espaço endolinfático;

•

Quadro clínico da infância à terceira idade;

•

Avaliação Otoneurológica;

•

Patologias associadas às alterações do aparelho vestibular;

•

Interpretação dos exames;

•

Orientações ao paciente;

•

Atuação fonoaudiológica;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Técnicas Vocais
O curso Técnicas Vocais é direcionado a Fonoaudiólogos, acadêmicos de Fonoaudiologia e
demais indivíduos que utilizam a voz profissionalmente ou buscam informações sobre produção
vocal e as técnicas utilizadas na terapia de patologias vocais.
Opções de pagamento:

R$70,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Técnicas Vocais

•

Anatomia e Fisiologia da Produção Vocal;

•

A Laringe;

•

Estruturas de Sustentação da Laringe;

•

Estruturas Cartilaginosas da Laringe;

•

Músculos da Laringe;

•

Membranas e Ligamentos da Laringe;

•

Histologia Laríngea;

•

Funções Laríngeas;

•

A Respiração;

•

Estruturas respiratórias;

•

Músculos da Respiração;

•

Fisiologia da Respiração;

•

A Neurologia: compreensões básicas da neurologia da produção vocal;

•

Principais teorias da produção vocal;

•

Noções básicas da avaliação fonoaudiológica vocal;

•

O corpo e a voz;

•

Análise perceptivo-auditiva;

•

Qualidade Vocal;

•

Tipos de voz;

•

Escala GRBASI;

•

Características da Emissão;

•

Ataque vocal;

•

Loudness;

•

Pitch;

•

Estabilidade;

•

Modulação;

•

Ressonância;

•

Inteligibilidade de fala;

•

Dinâmica respiratória;

•

Modo;

•

Tipo;

•

Medidas Fonatórias;

•

Coordenação Pneumofonoarticulatória;

•

Sistema estomatognático;

•

Tipos Faciais;

•

Estruturas fonoarticulatórias;

•

Competências gerais comunicativas;

•

Disfonias Funcionais e Organofuncionais;

•

Disfonias funcionais;

•

Disfonias funcionais por uso incorreto da voz: por falta de conhecimento vocal e por modelo vocal
deficiente;

•

Disfonias funcionais por inadaptações vocais: inadaptações anatômicas (alterações estruturais
mínimas) e inadaptações funcionais;

•

Disfonias organofuncionais;

•

Nódulos vocais;

•

Nódulos vocais - infantil;

•

Pólipos vocais;

•

Edema de Reinke;

•

Úlcera de Contato;

•

Granulomas;

•

Leucoplasias;

•

Terapia Vocal;

•

Considerações iniciais;

•

As abordagens da terapia de voz podem ser classificadas como: método, técnica, exercício e
sequência;

•

Terapia vocal;

•

Planejamento estratégico do tratamento vocal;

•

Equipe multidisciplinar - encaminhamentos;

•

Técnicas vocais;

•

Considerações iniciais;

•

Técnica de movimentos cervicais;

•

Técnica de manipulação digital da laringe;

•

Técnica de deslocamento lingual;

•

Rotação de língua no vestíbulo bucal;

•

Técnica do bocejo-suspiro;

•

Técnica de estalo de língua;

•

Técnica do Estalo de Língua Associado ao Som Nasal;

•

Técnica mastigatória;

•

Técnica de mascaramento auditivo;

•

Técnica de monitoramento auditivo retardado;

•

Técnica da voz salmodiada;

•

Técnica de leitura somente de vogais;

•

Técnica de sobrearticulação;

•

Técnica de sons nasais;

•

Técnica de sons fricativos;

•

Técnica de sons vibrantes;

•

Técnica de sons plosivos;

•

Técnica de som basal;

•

Técnica de som hiperagudo;

•

Técnica de fonação inspiratória;

•

Técnica da fonação sussurrada;

•

Técnica de controle de ataques vocais;

•

Técnica de emissão em tempo máximo de fonação;

•

Técnica de escalas musicais;

•

Técnica de empuxo ou esforço;

•

Técnica de deglutição incompleta sonorizada;

•

Técnica de firmeza glótica;

•

Técnica do "b" prolongado;

•

Técnica de sopro e som agudo;

•

Conduta fonoaudiológica;

•

"Gestão" fonoaudiológica dos exercícios durante o tratamento;

•

"Gestão" fonoaudiológica dos exercícios após o tratamento;

•

Aspectos fonoaudiólogicos pré e pós-operatório;

•

Alta fonoaudiológica;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Linguagem - Teoria,
Avaliação e Terapia
Esse curso é direcionado a Fonoaudiólogos, acadêmicos de Fonoaudiologia e demais
profissionais que atuam direta ou indiretamente com crianças que possuam qualquer alteração
na aquisição ou desenvolvimento de linguagem.
Opções de pagamento:

R$180,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Linguagem - Teoria, Avaliação
e Terapia

•

Linguagem X língua;

•

Linguagem X fala;

•

Abordagens da aquisição de linguagem;

•

Uma abordagem empirista;

•

Abordagem racionalista - inatista;

•

Abordagem dialética - interacionista;

•

Jean Piaget;

•

Henri Wallon;

•

Lev Semynovitch Vygotsky;

•

Relação ente cognição e linguagem;

•

Existem períodos críticos para o desenvolvimento da linguagem?

•

Aquisição e desenvolvimento da linguagem;

•

Sistemas ou componentes da linguagem;

•

Pragmática;

•

Fonologia;

•

Semântica;

•

Gramática;

•

Prosódia;

•

Alterações da linguagem;

•

Alterações do desenvolvimento da linguagem/Impedimentos específicos da linguagem/distúrbio
específico de linguagem;

•

Fatores causais;

•

Incidência;

•

Características;

•

Hipóteses sobre ocorrências das alterações da linguagem;

•

Subclassificação do distúrbio específico da linguagem;

•

Avaliação da Linguagem;

•

A anamnese ou primeira entrevista;

•

Avaliando a criança;

•

A avaliação de crianças pequenas ou sem oralidade;

•

Avaliação do comportamento linguístico;

•

O que avaliar?

•

Como avaliar?

•

Avaliação das dimensões da linguagem;

•

Desenvolvimento pragmático;

•

Desenvolvimento fonológico;

•

Desenvolvimento semântico;

•

Desenvolvimento morfossintático;

•

Terapia das Alterações de Linguagem;

•

Papel da família no processo terapêutico;

•

Como tratar as alterações de linguagem?

•

A terapia fonoaudiológica para crianças no período pré-linguístico;

•

A terapia fonoaudiológica para crianças no período linguístico;

•

Modelo de Ciclos;

•

Modelo de pares mínimos/oposições máximas;

•

Modelo baseado na hierarquia implicacional de traços distintivos;

•

Modelo Metaphon.

Pós-graduação em Saúde Coletiva - especialização
lato sensu

A Pós-Graduação em Saúde Coletiva apresenta os
conhecimentos necessários sobre como dirigir, planejar, administrar e supervisionar as
políticas sociais de saúde, sempre objetivando a qualidade da saúde da sociedade.
Carga Horária: 420 horas

R$ 79,70
Mensalidade: 15 x R$ 298 ou de R$ 4470 por R$ 4.023,00 à vista.
Inscrição: de R$ 159,40 por
Opções

Disciplinas
A Família como espaço de
produção de saúde

para

C/H
60

pagamento:

Conteúdo programático
1.Família: caracterização da família brasileira na sociedade
contemporânea.
2.Os ciclos de vida e sua relação familiar.
3.Importância da família na produção de saúde.

4.A saúde da Criança e do Adolescente: Aspectos demográficos
e perfil epidemiológico; a Política Nacional, suas diretrizes e os
desafios da sociedade.
5.A

saúde

da

Mulher:

Aspectos

demográficos

e

perfil

epidemiológico; a Política Nacional, suas diretrizes e os desafios
da sociedade.
6.A saúde do Homem: Aspectos demográficos e perfil
epidemiológico; a Política Nacional, suas diretrizes e os desafios
da sociedade.
7.A

saúde

do

Idoso:

Aspectos

demográficos

e

perfil

epidemiológico; a Política Nacional, suas diretrizes e os desafios
da sociedade.
8.A saúde do Trabalhador: Aspectos demográficos e perfil
epidemiológico; a Política Nacional, suas diretrizes e os desafios
da sociedade.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
1.Agentes

Comunitários

de

Saúde

1.1 Projeto Pioneiro: os agentes comunitários de saúde
1.2

Contextualização

1.3

Regulamentação

e

1.4

Expectativa

atuação,

de

1.5

histórica

atribuições
as

do

ACS

competências

Realidade

atual

1.6 A visita domiciliária: O principal instrumento de trabalho do
ACS
2.Estratégia

de

2.1

Saúde

da

Família

(ESF)

Contextualização

histórica

2.2 Princípios gerais da Estratégia de Saúde da Família

Atenção Primária e Estratégica
Saúde da Família

40

2.3

Objetivos

da

Estratégia

2.4
2.5

de

Saúde

da

Diretrizes
A

equipe

de

Família
gerais

Saúde

da

Família

2.6 Acolhimento
3.

Núcleo

de

Apoio

3.1

à

Saúde

da

Família

Aspectos

3.2

Tipos

3.3

Objetivos

(NASF)

normativos
de

NASF

do

NASF

3.4

Missão

do

NSF

3.5

Diretrizes

do

NASF

3.6
3.7

Ferramentas
Papel

das

tecnológicas
Secretarias

do

Municipais

NASF
de

Saúde

3.8 Comparativos de resultados

Disciplinas
Educação em Saúde e
Participação Popular no SUS

C/H
40

Conteúdo programático
1.Processo de Mudança na formação de profissionais de saúde.
1.1 Processo histórico, os espaços de construção e os marcos
referenciais da mudança em curso.
2.Educação

Popular

em

Saúde

2.1.História

da

EPS

2.2.Desafios e Diretrizes da EPS e sua importância na
reorientação do modelo assistencial.
3.A

participação

Popular

e

o

Controle

Social.

3.1. A Lei 8142 e as esferas de participação popular nas
políticas

públicas

de

saúde.

3.2. Movimentos Sociais e organização de Categorias para
Participação no controle Social

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
1.

Aspectos

2.

Conceituais

e

Definição

Histórico

3.

Pilares

4.

de

epidemiologia

da
da

epidemiologia

Epidemiologia

Objeto

da

Atual

epidemiologia

5. Tipos de estudos epidemiológicos: Epidemiologia Descritiva e
Analítica

Epidemiologia e o Processo
Saúde- Doença

60

5.1. História Natural das Doenças: Diferença entre os períodos
pré

patogênico

e

patogênico
6.

Determinantes

sociais

e

epidemiológicos

6.1 Níveis de Aplicação de Medidas Preventivas de acordo com
os

períodos

desenvolvimento

de

de

7.

doenças.

Vigilância

7.1

epidemiológica

Indicadores

em

saúde

7.2 Sistemas de informação em saúde

Disciplinas
C/H
História das Políticas Públicas da 40
Saúde e da Construção do SUS

Conteúdo programático
1.Significações
1.1

e

perspectivas

Desenvolvimento

1.2

do

conceito

em
de

mudança

saúde

Período

e

doença

pré-cartesiano

1.3

Primeira

revolução

da

saúde

1.4

Segunda

revolução

da

saúde

1.5 Principais conceitos da segunda revolução da saúde
1.6

Promoção

da

saúde

1.7

Estilo

de

vida

1.8.Representações

sociais

da

saúde

e

da

doença

1.9 Funções e Transformações da família ao longo da história
1.10

A

Família

ao

Longo

da

História

1.11 Evolução histórica das políticas de saúde no Brasil

1.12

A

1.13
1.14

primeira

A
O

1.15

período
O

1.16

militar

décadas

2.1

1930)

-

1945)

(1945

(1964

de

Sistema

-

(1930

redemocratização

governo

O

(1889

Vargas
de

As

2.

república

Era

1964)

-

80

Único

-

1980)
e

90

de

Principais

Saúde

características

2.2. Os princípios doutrinários e organizacionais do SUS.

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
1.

Conceituando

2.
Modelo Assistencial em Saúde

Níveis

Modelo

de

Assistencial

Atenção

a

Saúde

2.1 História e Conceitos da Atenção Primária em Saúde.

40

2.2 A Média e Alta Complexidade, suas prioridades e seu
modelo.
2.3

Modelo

hegemônico

de

Saúde.

2.4 A reorientação do modelo de atenção a saúde a partir da
consolidação do SUS

Disciplinas

C/H

Metodologia do Ensino Superior 40

Conteúdo programático
1. A docência no ensino superior
1.1 Educação. Didática. Metodologia
1.2 A LDB, o ensino superior e suas finalidades
1.3 O ensino superior e suas relações com o contexto
sócio-econômico-político brasileiro
2. A metodologia como ato político
2.1 O ato de planejar e as intencionalidades
2.2 A opção política do educador
3. Plano e planejamento
3.1 Diferenças entre plano e planejamento
3.2 As implicações políticas do ato de planejar
3.3 Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas
C/H
Métodos e Técnicas de Pesquisa 40

Conteúdo programático
1.

Os

caminhos

1.1

Processo

de

2.
2.1
2.2

da

Pesquisa

produção

do

conhecimento

Pesquisa
Princípios

Científica

da

Principais

Pesquisa

Modalidades

2.2.1

Científica

de

Pesquisa

2.2.2

de

campo

Pesquisa

experimental

2.2.4
2.3.
2.3.1

Pesquisa
bibliográfica

Pesquisa

2.2.3
2.2.5

Ciêntífica

Pesquisa-ação
Pesquisa
Modalidades

mais

Compilação

de
utilizadas
ou

em

"estado

intervenção
pesquisa
da

jurídica
questão"

2.3.2

Análise

2.3.3

de

texto

Estudo

2.3.4

comparativo

Estudo

2.3.5

histórico

Pesquisas

de

2.4.Técnicas

para

2.4.1

Questionário

coleta

de

campo

dados

e

informações

ou

formulário

2.4.2.

Entrevista

2.4.3.

Observação

2.4.4.

com

método

História

2.4.5

científico

de

vida

Depoimento

oral

2.4.6 Relato de vida (tranche de vie, pedaços de vida)
3.

Projeto

de

Pesquisa

3.1.

Conceituação

3.2.
3.3

A
A

escolha

estrutura

do

do
projeto

tema

de

pesquisa

3.3.1 Inicia-se com a capa e com a folha de rosto
3.3.2

Elementos

essenciais

do

projeto

de

pesquisa

4. Orientações e Normatizações para Redação de Textos
4.1 Forma de apresentação gráfica do artigo científico
4.2

As

normas

da

ABNT,

NBR

10520/2002

4.2.1 Citações diretas (textuais) e indiretas (livres) colocadas no
corpo

do

texto

e

4.2.2

Tipos

4.2.3

Localização

4.2.4

As

notas

de

de
Notas

rodapé
Citações

das

Citações
de

Rodapé

4.2.5 Normas para elaboração de referências

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h
O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação
pedagógica.
"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Oratória
O curso Oratória por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de fonoaudiologia o
conhecimento sobre orador, discurso, comunicação, fala, platéia e muito mais.
Opções de pagamento:

R$70,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Oratória

•

Bases da comunicação oratória;

•

Retórica;

•

As figuras da retórica;

•

Histórico da Oratória;

•

Organizando suas informações (assunto, objetivos, local e circunstâncias);

•

Elementos estruturais para elaboração de um discurso;

•

Divisões do discurso e/ou apresentações;

•

Introdução ou exórdio;

•

Preparação;

•

Assunto central;

•

Conclusão;

•

Vocabulário;

•

Elementos paralinguísticos;

•

Comunicação não verbal;

•

Proxêmica;

•

Gestual;

•

Postura corporal;

•

Expressões faciais;

•

Comportamento ocular;

•

Aparência física;

•

Ambiente da comunicação;

•

Cuidados com o uso do microfone;

•

Cuidados com a sua voz;

•

Uma visão panorâmica de como encarar hoje, a voz humana;

•

Exercícios para o estímulo fisiológico;

•

Treino auditivo;

•

Treino relaxamento e respiratório;

•

Treino vocal;

•

Treino articulatório.

Curso Online de Motricidade Orofacial
O curso Motricidade Orofacial por meio da Educação a Distância oferece ao fonoaudiólogo,
acadêmicos de Fonoaudiologia e profissionais que atuam com reabilitação, conhecimento sobre
anatomofisiologia e funcionalidade do sistema estomatognático.
Opções de pagamento:

R$80,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Motricidade Orofacial

•

Bases anatômicas da face;

•

Ossos do crânio; Osso etmóide

•

Osso esfenóide; Osso frontal ;

•

Osso parietal; Osso occipital;

•

Osso temporal; Ossos do esqueleto facial;

•

Zigomáticos; Nasais;

•

Vômer; Lacrimais;

•

Conchas nasais inferiores; Palatinos; Maxilas;

•

Mandíbula; Hióide;

•

Musculatura da cabeça; Músculos da face;

•

Músculos da expressão facial; Músculos da mastigação;

•

M. temporal; M. masseter;

•

M. pterigóideo medial; M. pterigóideo lateral;

•

M. supra e infra-hióideos; M. do palato mole;

•

M. da língua e Inervação orofacial;

•

Vascularização sanguínea da face;

•

Bases fisiológicas do sistema estomatognático;

•

Sucção; Mecânica da sucção;

•

I fase - produção da pressão negativa intrabucal;

•

II fase - promoção de pressão positiva intraoral;

•

III fase - deglutição associada ou consectária;

•

Deglutição; Propósitos da deglutição;

•

Fases da deglutição;

•

Características da fase I - preparatória;

•

Características da fase II - oral;

•

Características da fase III - faríngea;

•

Características da fase IV - esofagiana;

•

Formação da pressão dirigida; Fechamento velofaríngeo;

•

Elevação hiolaríngeo; Proteção da laringe e Contração progressiva da faringe;

•

Abertura do esfíncter esofágico superior;

•

Respiração; O que é respirar?;

•

Via nasal; Dinâmica da respiração;

•

Inspiração; Expiração;

•

Mastigação e Ato mastigatório; Fases mecânicas da mastigação;

•

Incisão ou mordida; Trituração;

•

Pulverização; Padrão de mastigação;

•

Estruturas envolvidas na mastigação;

•

Fatores gerais condicionantes da força mastigatória;

•

Insuficiência mastigatória; Fonoarticulação;

•

Mecanismo da fonação; Mastigação;

•

Alterações na mastigação; Mastigação unilateral;

•

Mastigação bilateral simultânea; Mastigação sem vedamento labial;

•

Mastigação com ruído;

•

Mastigação com exagerada participação da musculatura periorbicular e com exagerada contração
do músculo mentual;

•

Mastigação rápida; Mastigação lenta;

•

Mastigação anteriorizada; Mastigação com movimentos mandibulares limitados;

•

Alterações da mastigação nas disfunções da articulação tempormandibular;

•

Exame da mastigação; Análise das estruturas;

•

Avaliação funcional da mastigação; Aspectos da terapia;

•

Proposta terapêutica miofuncional;

•

Deglutição; Formas para deglutir;

•

Deglutição com interposição lingual;

•

Deglutição com presença de contração da musculatura periorbicular;

•

Deglutição com ausência da contração do masseter;

•

Deglutição com contração do músculo mentual e interposição de lábio inferior;

•

Deglutição com interposição do lábio inferior;

•

Deglutição com movimento de cabeça; Deglutição com ruídos;

•

Com resíduos após deglutir; Alterações na deglutição;

•

Avaliando a deglutição; Abordagem terapêutica;

•

Desenvolvendo a propriocepção; Conscientização do problema;

•

Treino muscular; Aprendizagem dos padrões adequados;

•

Trabalho em equipe; Respiração;

•

Respirador oral e suas consequências;

•

Queixas e alterações do respirador oral;

•

Alterações craniofaciais e dentárias;

•

Alterações dos órgãos fonoarticulatórios;

•

Alterações corporais; Alterações das funções orofaciais;

•

Outras alterações possíveis; Avaliando a respiração;

•

Anamnese; Avaliação;

•

Os procedimentos terapêuticos;

•

Limites anatomofuncionais;

•

Conscientização; Restabelecimento da respiração nasal;

•

Adequação do tônus muscular e postura dos órgãos fonoarticulatórios;

•

Adequação das demais funções;

•

Atuação com crianças pequenas; Conscientizar ou motivar?;

•

E Restabelecimento da respiração nasal;

•

Exercícios musculares para adequação do tônus;

•

Família parceira; Compreendendo os hábitos orais;

•

Eliminação de hábitos orais e Fala;

•

Alterações da fala musculoesqueléticas;

•

Avaliação; Abordagens terapêuticas.

Curso Online de Saúde Auditiva
O curso Saúde Auditiva por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
fonoaudiologia o conhecimento sobre audiologia, PAIR, audiometria, patologia auditiva, ruído e
muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Saúde Auditiva

•

Introdução à Neuroanatomofisiologia da Audição;

•

As Vias Auditivas;

•

A Fisiologia da Audição;

•

O Som;

•

Noções de Acústica e Psicoacústica;

•

Audiometria Tonal e Vocal;

•

Ruído e as (Inter) Relações com os Indivíduos;

•

Tipos de Ruídos;

•

Efeitos do Ruído à Saúde do Exposto;

•

A História da Saúde dos Trabalhadores;

•

Saúde Ocupacional;

•

Condutas para a Saúde Auditiva do Trabalhador;

•

Audiologia Forense;

•

PAIR x PAIRO;

•

Ministério do Trabalho e Emprego;

•

PCA, Conceitos e Objetivos;

•

Construção do PCA;

•

Procedimento para Elaboração do Documento base do PCA;

•

Política da Empresa;

•

Responsabilidades Empregador x Empregado;

•

Requerimentos Mínimos do Programa;

•

Avaliação da Exposição;

•

EPI's ( Equipamento de Proteção Individual);

•

Procedimentos para o Monitoramento das Exposições;

•

Testes Audiométricos e Critérios Adotados;

•

Seleção e Uso de Protetores Auditivos;

•

Atenuação dos Protetores Auditivos e cálculo da Atenuação;

•

Treinamento e Motivação;

•

Treinamento dos Usuários de Protetores Auditivos;

•

Uso de Proteção Dupla;

•

Durabilidade e Substituição dos Protetores Auditivos;

•

Marketing na Consultoria do PCA.

Curso Online de Fonoaudiologia Home
Care
O curso Fonoaudiologia Home Care por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
fonoaudiologia o conhecimento sobre disfagia, home care, reabilitação fonoaudiológica,
gerontologia, linguagem e muito mais.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Fonoaudiologia Home Care

•

Atendimento Fonoaudiológico em Home Care;

•

Bases da Internação Domiciliar;

•

Conceito da assistência domiciliar à saúde;

•

Histórico e Conceitos e Objetivos;

•

Critérios de inclusão e Equipe;

•

Perfil e capacitação do terapeuta;

•

Capacidade de atendimento da equipe;

•

Fluxos de referência e Referências para internação domiciliar;

•

Vantagens e Desvantagens;

•

Patologias mais frequentes x Perfil dos pacientes de home care;

•

Critérios utilizados na avaliação e Gestão e Financiamento;

•

Critérios para seleção dos municípios e estados;

•

Financiamento e Avaliação e monitoramento;

•

Atuação Fonoaudiológica em Home Care e População-alvo;

•

Objetivos e Atuação Fonoaudiológica;

•

Etapas do processo terapêutico;

•

Anatomia e Fisiologia da Deglutição;

•

Cavidade Oral e Faringe e Esôfago;

•

Laringe e Aspectos Fisiológicos da Deglutição;

•

Fase preparatória oral e Fase oral e Fase faríngea e Fase esofágica;

•

Disfagia e Avaliação clínica e Videofluoroscopia e Nasofibroscopia;

•

Eletromiografia e Eletromiografia de superfície e Ultrassonografia e Manometria;

•

Cintilografia e PHmetria e Classificação e Tratamento;

•

Terapia Direta e Indireta e Reabilitação Fonoaudiológica;

•

Anormalidades estruturais e Queimados, Fraturas e Paralisia Facial e Conceito;

•

Histopatologia e Fisiopatologia e Classificação e Agente causal;

•

Quanto a profundidade da lesão e Quanto a extensão;

•

Quanto a gravidade e Quanto a cicatrização;

•

Complicações e Complicações pulmonares;

•

Complicações do Sistema Urinário e Complicações metabólicas;

•

Complicações cardíacas e circulatórias e Infecção na queimadura;

•

A atuação fonoaudiológica e Fraturas de Face e Paralisia Facial e Diagnóstico;

•

Etiologia e Tratamento Médico e Avaliação Fonoaudiológica;

•

Tratamento e Fonoaudiologia em Gerontologia e Gerontologia;

•

Objetivos e Motricidade Orofacial e Fisiologia normal da deglutição;

•

Disfagia e Aspiração e Disfagia Neurogênica;

•

Disfagia Mecânica e Disfagia Iatrogênica e Disfagia Psicogênica;

•

Disfagia/Envelhecimento e Sinais e sintomas;

•

Disfagia: características fase preparatória e Disfagia: características fase oral;

•

Disfagia: características fase faríngea e Disfagia: características fase esofágica;

•

Deglutição/Envelhecimento e Fisiológico/Patológico;

•

Tratamento fonoaudiológico e Avaliação da deglutição;

•

Planejamento Terapêutico e Medicação;

•

Exames complementares e Fisiologia da audição e Principais exames;

•

Audiometria tonal e Audiometria vocal/logoaudiometria;

•

Imitância acústica e Timpanometria e Reflexo Estapediano;

•

Aparelho Vestibular e Avaliação do equilíbrio e da função cerebelar;

•

Exame vestibular e Voz;

•

Linguagem e Anamnese Fonoaudiológica.

Curso Online de Comunicação Assertiva
O curso de Comunicação Assertiva é direcionado a fonoaudiólogos, acadêmicos de
fonoaudiologia e demais profissionais que utilizam e necessitam de uma comunicação eficaz
para obter sucesso na vida profissional e pessoal.
Opções de pagamento:

R$150,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Comunicação Assertiva

•

Assertividade na comunicação;

•

Introdução;

•

Características da assertividade;

•

Atitudes de base da assertividade;

•

A credibilidade;

•

O que dificulta a assertividade?

•

A autoestima;

•

Direitos do assertivo;

•

A importância da percepção na comunicação;

•

Técnicas de marketing pessoal;

•

Introdução;

•

Marketing pessoal x imagem pessoal;

•

Controlando a qualidade na apresentação;

•

Montando uma apresentação: preocupe-se com a imagem que as pessoas terão da sua
apresentação;

•

A comunicação propriamente dita: verbal e não verbal;

•

Por que cuidar da voz?

•

Dicção e respiração;

•

Respiração;

•

Modulação da voz;

•

As pausas de um discurso;

•

Técnicas de linguagem corporal;

•

Processo natural da gesticulação;

•

Comunicação humana;

•

Avaliação da linguagem do conflito;

•

Reflita sobre sua avaliação e pense como está usando a linguagem em suas relações
interpessoais;

•

A fala cooperativa: como atingi-la?

•

Em busca da comunicação assertiva;

•

Comunicação no comportamento assertivo;

•

As relações comunicativas interpessoais;

•

Os estilos comunicativos;

•

Argumentação;

•

Empatia;

•

A competência comunicativa;

•

Comunicando assertivamente com o público;

•

Montando uma apresentação;

•

Treinando a comunicação assertiva;

•

Utilização do microfone;

•

Passos para treinar o comportamento assertivo;

•

Assertividade e habilidade de negociação;

•

Classificação dos estilos de negociadores;

•

Estilos básicos de negociação;

•

Estilo catalisador;

•

Estilo apoiador;

•

Estilo controlador;

•

Estilo analítico;

•

A assertividade na negociação.

Curso Online de Fonoaudiologia
Hospitalar
O curso Fonoaudiologia Hospitalar por meio da Educação a Distância oferece ao profissional de
fonoaudiologia o conhecimento sobre disfagia, disfonia, sondas, fisiologia, tratamento e muito
mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Fonoaudiologia Hospitalar

•

Voz;

•

Anatomia da Laringe;

•

Músculos;

•

Cartilagens;

•

Inervação;

•

Anatomia Histológica da Prega Vocal;

•

Funções da Laringe.

•

Fisiologia da Produção Vocal;

•

Bases Respiratórias da Voz;

•

Teorias da Produção da Voz (Mioelástica - Aerodinâmica e Muco - Ondulatória).

•

Avaliação da Voz;

•

Anamnese;

•

Avaliação Clínica do Comportamento Vocal (Qualidade Vocal, Ressonância, Articulação e
Pronúncia);

•

Laboratório Vocal Computadorizado (Conceitos e Objetivos).

•

Paralisias Laríngeas;

•

Alterações Vocais;

•

Nódulos Vocais;

•

Pólipos Vocais;

•

Edema de Reinke;

•

Úlcera de Contato;

•

Granuloma;

•

Leucoplasias;

•

Papiloma;

•

Sulco Vocal;

•

Cistos.

•

Tratamento Fonoaudiológico das Disfonias;

•

Classificação;

•

Etiologia;

•

Incidência.

•

Aspectos da Avaliação Fonoaudiológica;

•

Prognóstico;

•

Conduta Terapêutica;

•

Cirurgias Primárias e Secundárias, com suas Indicações;

•

Alterações Anatomofuncionais;

•

Neurologia;

•

Anatomia;

•

Fisiologia;

•

Avaliação Fonoaudiológica em Pacientes com Seqüelas Neurológicas

•

Câncer de Cabeça e Pescoço;

•

Bases de Tratamento dos Principais Tumores de Cabeça e Pescoço;

•

Câncer de Boca e Orofaringe;

•

Câncer de Laringe;

•

Avaliação e Reabilitação Fonoaudiológica em Câncer de Cabeça e Pescoço;

•

Avaliação e Tratamento das Disfagias após o Tratamento de Câncer de Cabeça e Pescoço;

•

Reabilitação Fonoaudiológica nas Laringectomias Totais e Parciais;

•

Reabilitação Fonoaudiológica nas Ressecções de Boca e Orofaringe;

•

Audiologia;

•

Audiologia Tonal;

•

Via Área;

•

Via Óssea;

•

Audiologia Vocal;

•

Sdt;

•

Srt;

•

Irf;

•

Mascaramento;

•

Audiometria Tonal;

•

Audiometria Vocal.

Curso Online de Surdez - Aquisição de
Linguagem e Inclusão Social
Esse curso é direcionado a Fonoaudiólogos, acadêmicos de Fonoaudiologia e demais
profissionais que atuam direta ou indiretamente com crianças surdas, além de auxiliar aos
familiares que buscam informações sobre deficiência auditiva.
Opções de pagamento:

R$100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Surdez - Aquisição de
Linguagem e Inclusão Social

•

Perspectiva histórica da educação do aluno surdo;

•

Quadro comparativo;

•

Deficiência auditiva: aspectos gerais;

•

O ouvido humano;

•

Causas da deficiência auditiva;

•

Hereditariedade;

•

Doenças adquiridas pela mãe durante a gestação;

•

Após o nascimento;

•

Características do deficiente auditivo;

•

Filosofias educacionais para surdos;

•

Oralismo;

•

Comunicação total;

•

Bilinguismo;

•

Mitos sobre bilinguismo;

•

Metodologias de oralização;

•

Método verbotonal;

•

Método acupédico;

•

Método aural;

•

Método audiovisual de linguagem oral;

•

Método perdoncini;

•

Princípios fisiológicos;

•

Educação auditiva;

•

Objetivo geral;

•

Objetivos específicos;

•

Etapas do trabalho auditivo;

•

Descoberta do mundo sonoro (audição passiva);

•

Presença e ausência do som;

•

Duração;

•

Intensidade;

•

Frequência;

•

Requisitos para o bom resultado do método oral;

•

Princípios básicos da educação;

•

Estratégias gerais para atendimento a surdos;

•

A criança ouvinte, a surda e o mundo sonoro;

•

A criança que ouve normalmente;

•

A criança surda;

•

Linguagem - principais teorias e seus autores;

•

A importância da audição na aquisição da linguagem;

•

Aquisição da linguagem;

•

Desenvolvimento da linguagem no indivíduo ouvinte e no indivíduo surdo;

•

Período pré-linguístico;

•

Período linguístico;

•

Período locutivo;

•

Período delocutivo;

•

Período da linguagem constituída;

•

Níveis linguísticos;

•

Estratégias que favorecem o desenvolvimento da comunicação e da linguagem;

•

Estruturação da linguagem no surdo;

•

A família;

•

O papel da família;

•

Deveres e direitos dos pais;

•

Educação inclusiva;

•

O papel da escola especial;

•

Planejamento inicial para educação do deficiente da audiocomunicação;

•

O papel do professor do deficiente da audiocomunicação;

•

Atuação da equipe multidisciplinar;

•

Desafios, político, educacional e pedagógico para uma educação inclusiva de qualidade.

Curso Online de Audiologia Infantil
O curso Audiologia Infantil por meio da Educação a Distância oferece ao fonoaudiólogo,
acadêmicos de Fonoaudiologia e profissionais que atuam com crianças surdas, o conhecimento
sobre avaliação, protetização, reabilitação audiológica e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Audiologia Infantil

•

Linguagem e audição;

•

Estágios do desenvolvimento humano;

•

Aquisição e desenvolvimento normal da linguagem;

•

Orientações aos pais e crianças com atraso de linguagem;

•

As vias auditivas;

•

A fisiologia da audição;

•

Processo perceptual auditivo;

•

A deficiência auditiva na infância;

•

Identificação de crianças com dificuldades auditivas;

•

Classificação da perda auditiva na infância;

•

Etiologia da deficiência auditiva na infância;

•

Avaliação audiológica;

•

Avaliando crianças de zero a seis anos;

•

Avaliando bebês de zero a quatro meses;

•

Avaliando as crianças de quatro a vinte quatro meses;

•

Teste de boel;

•

Audiometria condicionada;

•

Testes objetivos;

•

Processamento auditivo central;

•

(Re) habilitação da criança com dificuldades auditivas;

•

Oralismo;

•

Comunicação total;

•

Bimodalismo;

•

Bilingüismo;

•

Libras - língua brasileira de sinais;

•

Método verbotonal;

•

Método audio + visual de linguagem oral;

•

Método perdoncini;

•

Família, criança e sociedade;

•

Amplificação sonora individual;

•

Cuidados e manutenção do aparelho auditivo;

•

Implante coclear;

•

Inclusão escolar.

Curso Online de Aparelho Auditivo
O curso Aparelho Auditivo por meio da Educação a Distância oferece ao fonoaudiólogo,
acadêmicos de Fonoaudiologia e profissionais que atuam com deficientes auditivos,
conhecimento sobre a funcionalidade e importância dos aparelhos auditivos.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Aparelho Auditivo

•

Histórico dos aparelhos auditivos;

•

Prótese auditiva;

•

Tipos de aparelhos auditivos;

•

Componentes dos aparelhos auditivos;

•

Controles universais (trimmers);

•

Tipo de processamento do sinal;

•

Aparelhos auditivos analógicos;

•

Aparelhos auditivos digitais;

•

Aparelhos auditivos digitalmente programáveis;

•

Tipo de amplificação;

•

Amplificação linear;

•

Amplificação não linear;

•

Características eletroacústicas do aasi;

•

Vantagens e limitações de cada tipo de aparelho auditivo;

•

Seleção do tipo de aparelho auditivo de acordo com o grau de perda de audição;

•

Orientaçôes de uso e manuseio;

•

Cuidados com o aparelho auditivo;

•

Problemas que podem surgir com o aparelho auditivo;

•

A vivência do aparelho auditivo;

•

Molde auricular;

•

Histórico;

•

Conceito e função dos moldes;

•

Confecção do molde auricular;

•

Tipos de moldes;

•

Moldes intra-aurais;

•

Opçôes acústicas;

•

Ventilação;

•

Atenuadores ou filtros acústicos;

•

Efeito corneta;

•

Aconselhamento e cuidados com o molde;

•

Indicação, seleção, adaptação e orientação aos usuários;

•

O papel do otorrinolaringologista;

•

O papel do fonoaudiólogo;

•

A otorrinolaringologia e a fonoaudiologia;

•

Indicação de aparelhos auditivos;

•

Seleção dos aparelhos auditivos;

•

Por que usar dois aparelhos auditivos?

•

O processo de adaptaçâo e orientaçâo;

•

Adaptação do aparelho em crianças e adolescentes;

•

Adaptação do aparelho em adultos;

•

Adaptação do aparelho em idosos;

•

Dicas sobre adaptação;

•

Seleção do ganho acústico;

•

Métodos prescritíveis para amplificação linear;

•

Método prescritível do meio ganho;

•

Prescription of gain and output (pogo);

•

Método prescritível de um terço de ganho - libby (1985);

•

Método prescritível de berger;

•

National acoustic laboratories of austrália (nal);

•

Desired sensation level (dsl);

•

Memphis state univerdity (msu);

•

Adaptação para perdas auditivas condutivas;

•

Cálculo do ganho acústico prescrito e do ganho em acopladores de 2 ml;

•

Valores de correção corfig;

•

Métodos prescritíveis para amplificaçâo não-linear;

•

Figure6 (fig6);

•

Independent hearing aid fitting forum - ihaff/viola;

•

Desired sensation level input/output (dsl [i/o]);

•

National acoustic laboratories-no linear (nal-nl1);

•

Verificação e validação do processo de seleção e adaptação de aparelhos auditivos;

•

Testes de reconhecimento de fala;

•

Validação;

•

Questionários de autoavaliação;

•

Sistema de frequência modulada (fm);

•

Indicação;

•

Formulário de seleção e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual -

•

Portaria sas/ms nº 587, de 07/10/2004.

Curso Online de A Voz e a Fala no
Telemarketing
O curso A Voz e a Fala no Telemarketing por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de fonoaudiologia o conhecimento sobre Call Center,Voz, telemarketing, disfonia,
saúde vocal e muito mais.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online A Voz e a Fala no
Telemarketing

•

História do Telemarketing no Brasil;

•

Características gerais do telemarketing;

•

Telefone como força de vendas;

•

Relação entre linguagem, voz, e fala;

•

Comunicação humana;

•

Linguagem Falada;

•

Linguagem Corporal;

•

A Linguagem corporal durante uma conversa ou entrevista de emprego;

•

Voz;

•

Funções dos Órgãos da Fala;

•

Mecanismos de Controle da Voz;

•

Mecanismos de Impostação da Voz;

•

Perfil vocal do operador de telemarketing;

•

Saúde vocal;

•

Disfonia;

•

Disfonias funcionais, orgânico funcionais e orgânicas;

•

Aquecimento e desaquecimento vocal;

•

Objetivos do Aquecimento Vocal;

•

Exercícios realizados no Aquecimento Vocal;

•

Objetivos do Desaquecimento;

•

Exercícios realizados no Desaquecimento Vocal;

•

Como manter uma boa comunicação no telefone;

•

Sutilezas e Descaminhos da Comunicação;

•

Vícios durante a comunicação;

•

Como eliminar os vícios;

•

Pecados capitais da comunicação;

•

Use uma linguagem correta;

•

Fale com emoção;

•

Alcançando o sucesso na comunicação;

•

Recursos que deverão ser incluídos no seu script;

•

TESTE (Canal de Comunicação).

Curso Online de Fonoaudiologia na
Paralisia Facial
O curso Fonoaudiologia na Paralisia Facial é direcionado a fonoaudiólogos, acadêmicos de
fonoaudiologia e demais indivíduos que busquem conhecimento acerca da anatomofisiologia
específica, avaliação e terapêutica relacionada com a paralisia facial.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Fonoaudiologia na Paralisia
Facial

•

A face;

•

Músculos da face;

•

Músculos da expressão facial;

•

Inervação da face;

•

Vascularização sanguínea da face;

•

Vascularização linfática da face;

•

Nervo facial;

•

Anatomia do nervo facial ou "nervo da expressão facial";

•

Paralisia facial;

•

Conceito paralisia;

•

Paralisia facial periférica (pfp);

•

Conceito;

•

Incidência;

•

Sinais e sintomas;

•

Etiologia;

•

Diagnóstico e prognóstico;

•

Avaliação clínica;

•

Paralisia facial central;

•

Conceito;

•

Etiologia;

•

Sinais e sintomas;

•

Diagnóstico diferencial;

•

Tratamento;

•

Paralisia facial congênita;

•

Conceito;

•

Etiologia;

•

Quadro clínico;

•

Tratamento;

•

Prognóstico;

•

Atuação fonoaudiológica na paralisia facial;

•

Anamnese;

•

Avaliação fonoaudiológica;

•

Avaliação da face em repouso;

•

Avaliação da mobilidade da musculatura da mímica facial;

•

Avaliação fonoaudiológica após a reinervação do nervo facial - fase de sequelas;

•

Características da avaliação da fase flácida;

•

Características da avaliação da fase após a regeneração do nervo facial;

•

Reabilitação fonoaudiológica;

•

Reabilitação fonoaudiológica na pfp: fase flácida;

•

Reabilitação na recuperação do movimento/fase de reinervação;

•

Reabilitação após reinervação - fase das sequelas;

•

Acompanhamento fonoaudiológico das sequelas;

•

Resultados terapêuticos;

•

Alguns questionamentos sobre paralisia facial;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Primeiros Socorros em
Emergências Traumáticas
O curso de Primeiros Socorros em Emergências Traumáticas por meio da educação a distância,
oferece aos participantes a oportunidade de realizar o primeiro atendimento a vítima que sofreu
algum trauma.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 25 horas

Conteúdo Programático do curso online Primeiros Socorros em
Emergências Traumáticas

•

Primeiros socorros em emergências traumáticas;

•

Cinemática do trauma;

•

Energia e leis físicas;

•

Trauma fechado;

•

Colisões de veículos automotores;

•

Colisões de motocicletas;

•

Exame primário;

•

Quedas;

•

Traumatismo cranioencefálico;

•

Fratura de coluna;

•

Trauma de tórax;

•

Avaliação inicial das lesões traumáticas torácicas;

•

Fraturas no tórax;

•

Pneumotórax;

•

Lesão de grandes vasos;

•

Laceração traqueobrônquica;

•

Trauma abdominal;

•

Fraturas;

•

Fratura fechada;

•

Entorse;

•

Luxação;

•

Contusão;

•

Amputações;

•

Queimaduras;

•

Referências Bibliográficas.

Pós-graduação em
Psicopedagogia - especialização lato sensu
A Pós-Graduação em Psicopedagogia apresenta o Histórico, Fundamentos, Atuação,
Desenvolvimento, Cognição e Afetividade da Psicopedagogia, Contribuições da
Neurologia à Docência e muito mais.
Carga Horária: 460 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:
Opções

15 x R$ 90,00 .
para

pagamento:

"A certificação é específica para atendimento do professor ao seu grupo escolar, trata-se de um
aprimoramento docente frente as demandas da escola e, sobretudo, da sala de aula. NÃO há
certificação na clínica e na instituição porque não haverá estágio presencial. Porém, o aluno será
certificado em Psicopedagogia em Foco Escolar."

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Aprendizagem e Autoria

40

1 Teorias da aprendizagem: concepções e
represnetantes.
1.1 Paradigma Comportamental
1.2 Paradigma Cognitivista.
1.3 Paradigma Humanista.
2 O que e como se aprende?
2.1 A relação entre informação, conhecimento
e saber.
2.2 Aprendizagem e gestão do conhecimento
2.3 Capacidades, habilidades e estilos de
aprendizagem.

3 O que é aprender e sujeito autor?
3.1 Aprendentes são muitos, autores nem
sempre.
3.2 Modalidade de Aprendizagem e
Ensinagem.
3.3 Sujeito ensinante e aprendente
3.4 Fazer-se aprendente
3.5 Função ensinante
3.6 A autoria de pensamento e a autonomia
da aprendizagem.
3.7 Aprendizagem Significativa: do conceito a
prática.
3.8 Mapas Conceituais: uma ferramenta de
aprendizagem
4 Metacognição: Aprender e Ensinar
4.1 Significado e estratégias metacognitivas.
4.2 Aprender a ensinar em uma perspectiva
metacognitiva.
5 Dificuldades e/ou Problemas de
Aprendizagem.
5.1 Histórico, Conceito e Classificação.
5.2 Dificuldade de Aprendizagem ou de
Ensinagem?

5.3 O problema não é Meu.
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
1 - Bases neurológicas: como é nosso cérebro
1.1 Célula nervosa e seu funcionamento
1.2 As funções e vias de associação do córtex
cerebral
1.3 A química do comportamento
2 - Transtornos Específicos:
2.1 Dislexia
2.2 Disgrafia
2.3 Disortografia
2.4 Discalculia
2.5 TDAH/I

Contribuições da Neurologia à Docência

40

3 - Síndromes neurológicas
3.1 Síndrome de Gilles de la Tourette
3.2 Neurocisticercose
3.3 Neurofibromatose
3.4 Autismo
3.5 Síndrome de Asperger
3.6 Síndrome de West
3.7 Síndrome do X-frágil
3.8 Síndromes Genéticas
4 - Esclarecendo algumas patologias:
4.1 Gagueira
4.2 Epilepsia
4.3 Depressão
4.4 Esquizofrenia
4.5 Psicose Infantil
5 Tratamentos e encaminhamentos
5.1 Quando encaminhar a um neurologista
5.2 Que exames colaboram em um
diagnóstico
5.3 Intervenções possíveis, condições
necessárias

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Da Oralidade à LeituraE a Escrita e suas
Dificuldades no Processo de Letramento

40

1 A Linguagem Oral e seu Desenvolvimento
1.1 Fatores de influencias : ambientais e
biológicos
1.2 A linguagem infantil – fases do
desenvolvimento
2 Alfabetização e Letramento

2.1 Histórico, conceitos e fundamentos da
alfabetização.
2.2 Alfabetizar letrando: os métodos de ensino
3 Desenvolvimento da Consciência Fonológica
à Escrita.
3.1 A inteligência e a consciência lingüística.
3.2 Níveis do desenvolvimento da escrita
contribuições de Emília Ferreiro.
4 Contribuições da Psicopedagogia nas
Dificuldades de Leitura e Escrita.
4.1 Intervenções pedagógicas.
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
1 Desenvolvimento humano, cognição e a
afetividade.
1.1 Teorias do Desenvolvimento:
ambientalista, inatista e interacionista.
1.2 A interdependência entre: afetividade e
cognição para a aprendizagem
1.3 O valor das ligações afetivas
1.4 Redes da aprendizagem: Prazer e
Motivação – Desejo e Inteligência
2 O afeto e sua relação com a aprendizagem
2.1 A importância do afeto para o saber
pedagógico e o aprender escolar
2.2 Psicanálise na Educação

Desenvolvimento, Cognição e Afetividade 40
3 Desenvolvimento Cognitivo
3.1 Estruturas da cognição no processo de
aprendizagem.
3.2 Teoria de Piaget
3.3 Teoria de Vygotsky
4 Inquietações afetivas, implicações cognitivas
e obstáculos do aprender
4.1 Adaptação
4.2 Sintomas Psicossomáticos
4.3 Fobias a Fobia Escolar
4.4 Agressividade
4.5 Gagueira
4.6 Transtorno Obsessivo Compulsivo – TOC
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Família: Relações, Vínculos e
Aprendizagens

40

1 Que instituição é essa: suas configurações e
funções

1.1 Berço da afetividade e do equilíbrio
emocional
1.2 As identidades e as relações familiares
1.3 Os diferentes personagens da família
2 Toda família é igual, só muda o endereço:
2.1 Autoridade: falar a mesma língua é bom
2.2 Rituais familiares
2.3 Respeito: não é unilateral
2.4 Capacidade de amar e cuidar
3 Relações vinculares
3.1 O Valor dos Vínculos: princípio das
relações sociais
3.2 Vínculo materno e vínculo paterno
3.3 Outros vínculos
3.4 Teoria do Vínculo:
4 Aspectos Familiares que favorecem o
desempenho escolar
4.1 Os hábitos familiares
4.2 A interação entre pais e filhos
4.3 Práticas educativas: ensinar brincando
4.5 Ambiente cultural
4.6 Expectativas sobre os filhos: espelho,
espelho meu
5 Família como ponto de partida para a
aprendizagem
5.1 Primeira ensinante
5.2 As aprendizagens em família são suportes
as outras aprendizagens
6 Repensando a Família frente às novas
configurações: reflexões necessárias
6.1 Contexto familiar influencia o contexto
escolar? Diálogos possíveis
6.2 A auto-estima do aluno vem de casa, mas
a escola o desenvolve?
6.3 A disciplina e a indisciplina:
enfrentamentos da família e da escola
6.4 A escola e a urgência da presença da
família
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Metodologia do Ensino Superior

40

1. A docência no ensino superior
1.1 Educação. Didática. Metodologia
1.2 A LDB, o ensino superior e suas

finalidades
1.3 O ensino superior e suas relações com o
contexto sócio-econômico-político brasileiro
2. A metodologia como ato político
2.1 O ato de planejar e as intencionalidades
2.2 A opção política do educador
3. Plano e planejamento
3.1 Diferenças entre plano e planejamento
3.2 As implicações políticas do ato de planejar
3.3 Elementos constitutivos de um plano
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Métodos e Técnicas de Pesquisa

40

1. Os caminhos da Pesquisa Ciêntífica
1.1 Processo de produção do conhecimento
2. Pesquisa Científica
2.1 Princípios da Pesquisa Científica
2.2 Principais Modalidades de Pesquisa
2.2.1 Pesquisa bibliográfica
2.2.2 Pesquisa de campo
2.2.3 Pesquisa experimental
2.2.4 Pesquisa-ação
2.2.5 Pesquisa de intervenção
2.3. Modalidades mais utilizadas em pesquisa
jurídica
2.3.1 Compilação ou “estado da questão”
2.3.2 Análise de texto
2.3.3 Estudo comparativo
2.3.4 Estudo histórico
2.3.5 Pesquisas de campo
2.4.Técnicas para coleta de dados e
informações
2.4.1 Questionário ou formulário
2.4.2. Entrevista
2.4.3. Observação com método científico
2.4.4. História de vida
2.4.5 Depoimento oral
2.4.6 Relato de vida (tranche de vie, pedaços
de vida)
3. Projeto de Pesquisa
3.1. Conceituação
3.2. A escolha do tema
3.3 A estrutura do projeto de pesquisa
3.3.1 Inicia-se com a capa e com a folha de
rosto

3.3.2 Elementos essenciais do projeto de
pesquisa
4. Orientações e Normatizações para Redação
de Textos
4.1 Forma de apresentação gráfica do artigo
científico
4.2 As normas da ABNT, NBR 10520/2002
4.2.1 Citações diretas (textuais) e indiretas
(livres) colocadas no corpo do texto e notas de
rodapé
4.2.2 Tipos de Citações
4.2.3 Localização das Citações
4.2.4 As Notas de Rodapé
4.2.5 Normas para elaboração de referências
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático

Pensamento Lógico Matemático –
Recuperando o Pensar

40

1 Desmitificando o Pensamento Lógico
Matemático
1.1 Pensamento e raciocínio lógico
matemático.
1.2 Aplicações cotidianas do raciocínio
1.3 Habilidades operatórias e matemáticas
1.4 Aprendizagem de matemática
1.4.1 A questão da memória e as outras
competências
2 Da Aquisição da Linguagem Matemática à
Construção dos Conceitos
2.1 Comunicar e compreender
2.2 Resolver problemas
2.3 Geometria na vida
2.4 Cálculo mental
3. Contribuições de Constance Kamii.
3.1 De quem estamos falando.
3.2 Da anomia a autonomia do pensar e agir.
3.3 Os tipos de conhecimentos.
3.4 A importância do erro.
3.5 As construções necessárias.
4 Do Medo ao Prazer
4.1 Dificuldades em matemáticas.
4.2 Em que residem as dificuldades.
4.3 Postura psicopedagógica e didática frente
ao aprendente.
4.3.1 Matemática e as inteligências múltiplas.
4.3.2 A importância do jogo para as

aprendizagens matemáticas.
4.3.3 Atividades que desafiam o pensar ou que
treinam a memória.
Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
1 - Trajetória Histórica da Psicopedagogia:
1.1 Na Europa
1.2 Nas Américas: EUA e Argentina
1.3 No Brasil
1.4 ABPp
2 - Conceituação, objeto de estudo e bases
epistemológicas da Psicopedagogia.
2.1 Conceito e Caracterização
2.2 Objeto de Estudo
2.3 Campos de Atuação: Clínica e Institucional
2.3.1 Finalidades da Atuação
2.4 Teóricos

Psicopedagogia: Histórico, Fundamentos e
40
Atuação

3 - Identidade do Profissional Psicopedagogo:
3.1 A formação: como ponto de partida.
3.1.1 Construção Interdisciplinar
3.2 O olhar e a escuta psicopedagógica
3.3 Perfil, Competências e Habilidades
4 - Ética Profissional
4.1 Bases Legais: Regulamentação e o Código
de Ética
5 - O psicopedagogo e os novos desafios
educativos.
5.1 O contexto educacional: a escola, que
espaço é este?
5.2 A sala de aula: Processos e Práticas.
5.3 Quando a aprendizagem não vai bem:
dificuldades, problemas, distúrbios, disfunções,
síndromes.
5.4 A Psicopedagogia como instrumento da
prática docente

Disciplinas

C/H

Psicomotricidade no Desenvolvimento de 40
Competencias Acadêmicas

Conteúdo programático
1 Porque a psicomotricidade é importante?
1.1 Histórico, conceito e fundamentos.
1.2 Elementos básicos da psicomotricidade
2 O corpo: a educação pelo movimento
2.1 Movimentos, agilidade e habilidades:
atributos da competência motora.

2.2 Competências motoras que implicam na
linguagem, na escrita e na leitura.
2.3 Como se aprende e se ensina através de
atividades lúdicas
2.4 O desenvolvimento psicomotor e a
aprendizagem
3 Dialogando psicomotricidade e
psicopedagogia
3.1 A Importância da Psicomotricidade no
processo de Aprendizagem
3.2 Algumas atividades práticas: para auxiliar
na sala de aula
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 60h
O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação pedagógica.

"Disciplinas por ordem alfabética e não representa a sequência em que serão ofertadas no curso."

Curso Online de Urgências Psiquiátricas
O curso de Urgências Psiquiátricas, por meio da Educação a Distância, oferece ao profissional
de enfermagem e acadêmicos o conhecimento sobre as principais patologias e situações de
urgência apresentadas pelos pacientes psiquiátricos, e muito mais.
Opções de pagamento:

R$200,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Urgências Psiquiátricas

•

Emergências psiquiátricas;

•

Definição; Avaliação do paciente na emergência psiquiátrica;

•

Anamnese; Fatores de risco;

•

Manejo; Comportamento suicida;

•

Epidemiologia; Aspectos psicossociais;

•

Risco de suicídio; Emergência e urgência psiquiátrica;

•

Objetivos de um atendimento de emergência;

•

Medidas para aproximar o paciente do examinador;

•

Emergências clínicas; Dor torácica;

•

Causas de dor torácica; Pericardite aguda;

•

Tromboembolismo pulmonar; Pneumotórax;

•

Dissecção aórtica; Pneumonia;

•

Transtornos psiquiátricos; Gastrite, esofagite e úlcera;

•

Dor muscular; Dor óssea;

•

Investigação da dor torácica; Síndrome de tietze;

•

Herpes zoster; Ética nas emergências psiquiátricas;

•

A questão do risco; Tipos de internações psiquiátricas;

•

Contenção mecânica e isolamento; Alta e pedido;

•

Ansiedade; Agitação psicomotora;

•

Psicoses; Mania;

•

Epilepsia; Transtorno mental orgânico e delirium;

•

Fatores desencadeantes para um comportamento agressivo;

•

Atendimentos de emergência;

•

Abordagem inicial junto ao paciente;

•

Observação do doente mental; Memória;

•

Sensopercepção; Alucinações;

•

Ilusão; Sensação de estranheza;

•

Transformação corporal; Imaginação;

•

Fabulação; Mitomania;

•

Pensamento; Orientação;

•

Instinto; Inteligência;

•

Julgamento; Sensoético;

•

Afetividade; Emotividade;

•

Consciência; Esquizofrenia;

•

Epidemiologia; Características clínicas;

•

Sintomas; Sintomas negativos;

•

Tipos de esquizofrenia; Paranoide;

•

Hebifrênica; Catatônica;

•

Simples; Residual;

•

Tratamento; Transtornos do humor;

•

Transtorno afetivo bipolar; Mania;

•

Hipomania; Depressão;

•

Depressão e tristeza; Tratamento do quadro depressivo;

•

Tratamento da hipomania e mania; Transtornos alimentares;

•

Bulimia; Anorexia;

•

Perfil da pessoa com anorexia e bulimia; Anoréxico;

•

Bulímico; Transtorno do comer compulsivo;

•

Transtorno obsessivo compulsivo; Transtornos ansiosos;

•

Fatores que desencadeiam a ansiedade; Sintomatologia;

•

Agitação motora; Ansiedade fisiológica; Ansiedade patológica;

•

Transtorno de ansiedade generalizada; Transtorno do pânico;

•

Fobias; Fobia simples;

•

Fobia social; Transtornos dissociativos;

•

Tratamento; Dependência química;

•

Droga; Dependência química;

•

Abuso de drogas; Uso de drogas;

•

Classificação do grupo de drogas; Anfetaminas;

•

Transtorno mental orgânico; Esquizofrenia;

•

Sintomas; Sintomas positivos;

•

Sintomas negativos; Causas;

•

Teoria genética; Teoria neurobiológica;

•

Teoria psicanalítica; Teoria familiar;

•

Tipos de esquizofrenia; Esquizofrenia paranoide;

•

Esquizofrenia desorganizada; Esquizofrenia catatônica;

•

Esquizofrenia indiferenciada; Esquizofrenia residual;

•

Emergências associadas ao álcool e a drogas de abuso; Cocaína;

•

Metanfetamina e ecstasy (mdma -3,4-metilenodiox, metanfetamina);

•

Maconha; Nicotina;

•

Álcool; Risco de criar dependência;

•

Efeitos deletérios do álcool; Síndrome de dependência;

•

Fenômeno da dependência; Fenômeno da tolerância;

•

Aspectos gerais do alcoolismo; Aspectos biológicos do alcoolismo;

•

Estratégias do tratamento; Recaída;

•

Violência doméstica e abuso de álcool e outras drogas;

•

Dependência às drogas na adolescência; Níveis de prevenção;

•

Opioides; Psicotrópicos;

•

Classificando as substâncias psicotrópicas; Depressoras;

•

Estimulantes; Anorexígenos;

•

Perturbadoras; Transtorno dissociativo;

•

Amnésia dissociativa; Fuga dissociativa;

•

Despersonalização/desrealização; Personalidade multiplicada;

•

Transtorno dissociativo motor; Transtorno dissociativo sensitivo;

•

Alexitimia; Alexitimia na política e no crime;

•

Outros temas livres; Causa;

•

Terapias; Luto e psiquiatria;

•

O eu diante da morte; Os cinco estágios da perspectiva de morte;

•

Primeiro estágio: negação e isolamento; Segundo estágio: raiva;

•

Terceiro estágio: barganha; Quarto estágio: depressão;

•

Quinto estágio: aceitação; Medicina paliativa;

•

A qualidade da vida e da morte; O paciente terminal;

•

A família na visão paliativa; O que podemos fazer;

•

Emergência psiquiátrica em adolescentes; O suicídio na adolescência;

•

Suicídio e depressão; Além da depressão;

•

Suicídio e a família; Suicídio e homossexualismo;

•

Psicose infantil; Desenvolvimento normal e desenvolvimento patológico;

•

Conceito de psicose infantil; Características do psicótico infantil;

•

Incidência; Classificação;

•

Informações úteis na emergência psiquiátrica; Referências Bibliográficas.

Curso Online de Aleitamento Materno
Apresenta aspectos relacionados a todo o processo de amamentação que vai desde a
importância do aleitamento materno, fisiologia deste processo, desmame, envolvimento dos
pais e a importância do profissional de saúde no trabalho na orientação familiar
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Aleitamento Materno

•

Aspectos históricos da maternidade e do aleitamento;

•

Aleitamento materno na atualidade;

•

O leite materno;

•

A importância do leite humano para o lactente;

•

A composição do leite humano;

•

A importância no desenvolvimento do bebê;

•

Fisiologia e anatomia das mamas;

•

O processo de produção do leite;

•

Mitos e crenças populares sobre o aleitamento;

•

Principais dificuldades no período da amamentação;

•

Pega e posicionamento incorreto;

•

A anatomia dos mamilos;

•

Dor no mamilo ao amamentar;

•

Ductos lactíferos bloqueados;

•

Mama ingurgitada;

•

Fissura;

•

Mastite;

•

Dificuldades e outras condições especiais do lactente;

•

Pseudoconstipação intestinal;

•

O aleitamento em RNs prematuros e baixo peso;

•

O aleitamento de RN portador de fenda labiopalatal;

•

O aleitamento do RN portador de síndrome de Down;

•

O aleitamento em RN portador de icterícia;

•

O aleitamento de gêmeos;

•

Mulher e trabalho: responsabilidade social e amamentação;

•

Legislação de proteção à maternidade;

•

Segundo a constituição federal, capítulo II;

•

Estatuto da criança e do adolescente;

•

Normas para alojamento conjunto. A portaria gm/ms 1016, de 26/08/92;

•

Norma brasileira para comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância,
bicos, chupetas e mamadeiras (nbcal);

•

Os seguintes produtos, nacionais ou importados, são obrigados a cumprir as regras da NBCAL;

•

Propaganda e informação;

•

Fornecimento de amostras e doações;

•

Instituições e profissionais de saúde;

•

O papel do pai no aleitamento materno;

•

Dez passos para a participação do pai no apoio ao aleitamento materno;

•

Amamentando corretamente: passo a passo;

•

Os dez passos para o sucesso do aleitamento materno;

•

Relactação;

•

Técnica da relactação;

•

O papel da enfermagem no aleitamento exclusivo;

•

Promovendo o aleitamento materno;

•

Apoio dos serviços de saúde;

•

Ações que podem ser realizadas durante o pré-natal;

•

Ações que podem ser realizadas no parto;

•

Ações que podem ser realizadas durante o pós-parto;

•

Apoio da família e amigos;

•

Apoio dos empregadores;

•

Apoio do governo;

•

Apoio das organizações sociais;

•

Apoio dos meios de comunicação;

•

Os bancos de leite humano;

•

A atuação da enfermagem no banco de leite humano;

•

Doação de leite humano;

•

Fatores que levam ao desmame precoce;

•

Desmame e introdução a novos alimentos;

•

O dilema do desmame;

•

Alimentos controlados ou contraindicados no primeiro ano de vida;

•

Dez passos para uma alimentação saudável;

•

Glossário;

•

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Curso Online de O Sistema de Saúde
Pública no Brasil
O curso O Sistema de Saúde Pública no Brasil por meio da Educação a Distância oferece ao
participante o conhecimento sobre sistema de saúde brasileiro, SUS, seguridade social, atenção
a saúde, assistência a saúde e muito mais.
Opções de pagamento:

R$200,00
Carga Horária: 100 horas

Conteúdo Programático do curso online O Sistema de Saúde Pública
no Brasil

•

História das Políticas de Saúde no Brasil;

•

A Reforma Sanitária e a Construção do SUS;

•

O Sistema Único de Saúde;

•

Princípios e Base Legal do SUS;

•

Orçamento da Seguridade Social e Formas de Financiamento do Setor

•

A Implementação do SUS nos anos 90;

•

O papel das Normas Operacionais Básicas no Processo de Descentralização e Regionalização;

•

Organização do Sistema Único de Saúde;

•

Organização da Média e Alta Complexidade;

•

Organização da Atenção Hospitalar;

•

Principais Características dos Subsistemas Públicos e Privados que Integram o SUS;

•

Setor Privado: Histórias, Modalidades e Formação;

•

História da Epidemiologia;

•

História Natural e Prevenção de Doenças;

•

Epidemiologia das Doenças Crônicas não Transmissíveis;

•

Indicadores de Saúde;

•

Bioestatística;

•

Medidas de Posição/ Dispersão;

•

Noções de Probabilidade;

•

Testes Diagnósticos;

•

Noções de Amostragem;

•

Testes de Hipóteses;

•

Saúde da Família.

Curso Online de A Voz como
Instrumento de Trabalho
O curso A Voz como instrumento de Trabalho por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de fonoaudiologia o conhecimento sobre voz, disfonia, voz profissional,cuidados
vocais, saúde vocal e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online A Voz como Instrumento de
Trabalho

•

A voz;

•

Conceito;

•

Noções básicas de anatomia e fisiologia;

•

Importância da voz;

•

Importância da respiração correta;

•

Disfonias vocais: Funcionais, Orgânicas e Psicogênicas;

•

Voz Profissional / Classificação;

•

Voz na arte: ator, cantor, dublador, locutor, voz na dança;

•

Voz sob alto impacto vocal: professor, operador de telemarketing, operadores de bolsa de

•

Voz dos comunicadores: repórter e apresentador, advogado, político, religioso, vendedor, etc;

valores;

•

Distúrbios vocais relacionados ao trabalho;

•

Fatores da voz profissional a serem observados;

•

Fatores de risco de natureza ocupacional Organizacionais do processo do trabalho e Ambientais;

•

Fatores de risco de natureza não ocupacional;

•

Hidratação e reposição hídrica;

•

Avaliação da voz falada;

•

Avaliação das bases da produção vocal e da fala;

•

Postura Corporal;

•

Respiração como suporte para a voz;

•

Medidas aerodinâmicas;

•

Coordenação pneumofonica e Articulação da fala;

•

Avaliação dos componentes vocais;

•

Qualidade vocal;

•

Pitch;

•

Sistema de Ressonância;

•

Intensidade/Loudness e Ataque vocal;

•

Quadro Clínico / Sintomas e Diagnóstico;

•

História Clínica, ocupacional e epidemiológica;

•

Avaliação médica clínica, laringe e exames complementares;

•

Avaliação fonoaudiológica;

•

Levantamento das condições e fatores de risco ambientais organizacionais do trabalho e Hábitos
relevantes;

•

Tratamento e reabilitação (Equipe Intedisciplinar);

•

Notificação e Orientações;

•

Orientações aos profissionais da Voz;

•

Técnicas vocais aos profissionais da voz;

•

Aquecimento Vocal;

•

Desaquecimento Vocal;

•

Expressividade Vocal.

Curso Online de Neuroanatomia
O curso Neuroanatomia por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento sobre Células Nervosas, Tronco Encefálico, Reflexos e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Neuroanatomia

•

Anatomia do Sistema Nervoso;

•

Células Nervosas;

•

Potencias de Membrana e Transmissão de Estímulos;

•

Cerebelo;

•

Vias Aferentes;

•

Vias Eferentes;

•

Neurônio Motor Periférico;

•

Reflexos;

•

Córtex Cerebral;

•

Controle do Movimento;

•

Tronco Encefálico;

•

Espasticidade e Rigidez;

•

Embriologia do Sistema Nervoso;

•

Sistema Nervoso Autônomo;

•

Bulbo;

•

Ponte;

•

Mesencéfalo;

•

Formação Reticular;

•

Estrutura e Funções do Tálamo e Hipotálamo.

Curso Online de Aleitamento Materno
Apresenta aspectos relacionados a todo o processo de amamentação que vai desde a
importância do aleitamento materno, fisiologia deste processo, desmame, envolvimento dos
pais e a importância do profissional de saúde no trabalho na orientação familiar
Opções de pagamento:

R$100,00
Carga Horária: 80 horas

Conteúdo Programático do curso online Aleitamento Materno

•

Aspectos históricos da maternidade e do aleitamento;

•

Aleitamento materno na atualidade;

•

O leite materno;

•

A importância do leite humano para o lactente;

•

A composição do leite humano;

•

A importância no desenvolvimento do bebê;

•

Fisiologia e anatomia das mamas;

•

O processo de produção do leite;

•

Mitos e crenças populares sobre o aleitamento;

•

Principais dificuldades no período da amamentação;

•

Pega e posicionamento incorreto;

•

A anatomia dos mamilos;

•

Dor no mamilo ao amamentar;

•

Ductos lactíferos bloqueados;

•

Mama ingurgitada;

•

Fissura;

•

Mastite;

•

Dificuldades e outras condições especiais do lactente;

•

Pseudoconstipação intestinal;

•

O aleitamento em RNs prematuros e baixo peso;

•

O aleitamento de RN portador de fenda labiopalatal;

•

O aleitamento do RN portador de síndrome de Down;

•

O aleitamento em RN portador de icterícia;

•

O aleitamento de gêmeos;

•

Mulher e trabalho: responsabilidade social e amamentação;

•

Legislação de proteção à maternidade;

•

Segundo a constituição federal, capítulo II;

•

Estatuto da criança e do adolescente;

•

Normas para alojamento conjunto. A portaria gm/ms 1016, de 26/08/92;

•

Norma brasileira para comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância,
bicos, chupetas e mamadeiras (nbcal);

•

Os seguintes produtos, nacionais ou importados, são obrigados a cumprir as regras da NBCAL;

•

Propaganda e informação;

•

Fornecimento de amostras e doações;

•

Instituições e profissionais de saúde;

•

O papel do pai no aleitamento materno;

•

Dez passos para a participação do pai no apoio ao aleitamento materno;

•

Amamentando corretamente: passo a passo;

•

Os dez passos para o sucesso do aleitamento materno;

•

Relactação;

•

Técnica da relactação;

•

O papel da enfermagem no aleitamento exclusivo;

•

Promovendo o aleitamento materno;

•

Apoio dos serviços de saúde;

•

Ações que podem ser realizadas durante o pré-natal;

•

Ações que podem ser realizadas no parto;

•

Ações que podem ser realizadas durante o pós-parto;

•

Apoio da família e amigos;

•

Apoio dos empregadores;

•

Apoio do governo;

•

Apoio das organizações sociais;

•

Apoio dos meios de comunicação;

•

Os bancos de leite humano;

•

A atuação da enfermagem no banco de leite humano;

•

Doação de leite humano;

•

Fatores que levam ao desmame precoce;

•

Desmame e introdução a novos alimentos;

•

O dilema do desmame;

•

Alimentos controlados ou contraindicados no primeiro ano de vida;

•

Dez passos para uma alimentação saudável;

•

Glossário;

•

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Curso Online de O Sistema de Saúde
Pública no Brasil
O curso O Sistema de Saúde Pública no Brasil por meio da Educação a Distância oferece ao
participante o conhecimento sobre sistema de saúde brasileiro, SUS, seguridade social, atenção
a saúde, assistência a saúde e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 100 horas

Conteúdo Programático do curso online O Sistema de Saúde Pública
no Brasil

•

História das Políticas de Saúde no Brasil;

•

A Reforma Sanitária e a Construção do SUS;

•

O Sistema Único de Saúde;

•

Princípios e Base Legal do SUS;

•

Orçamento da Seguridade Social e Formas de Financiamento do Setor

•

A Implementação do SUS nos anos 90;

•

O papel das Normas Operacionais Básicas no Processo de Descentralização e Regionalização;

•

Organização do Sistema Único de Saúde;

•

Organização da Média e Alta Complexidade;

•

Organização da Atenção Hospitalar;

•

Principais Características dos Subsistemas Públicos e Privados que Integram o SUS;

•

Setor Privado: Histórias, Modalidades e Formação;

•

História da Epidemiologia;

•

História Natural e Prevenção de Doenças;

•

Epidemiologia das Doenças Crônicas não Transmissíveis;

•

Indicadores de Saúde;

•

Bioestatística;

•

Medidas de Posição/ Dispersão;

•

Noções de Probabilidade;

•

Testes Diagnósticos;

•

Noções de Amostragem;

•

Testes de Hipóteses;

•

Saúde da Família.

Curso Online de A Voz como
Instrumento de Trabalho
O curso A Voz como instrumento de Trabalho por meio da Educação a Distância oferece ao
profissional de fonoaudiologia o conhecimento sobre voz, disfonia, voz profissional,cuidados
vocais, saúde vocal e muito mais.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online A Voz como Instrumento de
Trabalho

•

A voz;

•

Conceito;

•

Noções básicas de anatomia e fisiologia;

•

Importância da voz;

•

Importância da respiração correta;

•

Disfonias vocais: Funcionais, Orgânicas e Psicogênicas;

•

Voz Profissional / Classificação;

•

Voz na arte: ator, cantor, dublador, locutor, voz na dança;

•

Voz sob alto impacto vocal: professor, operador de telemarketing, operadores de bolsa de

•

Voz dos comunicadores: repórter e apresentador, advogado, político, religioso, vendedor, etc;

•

Distúrbios vocais relacionados ao trabalho;

•

Fatores da voz profissional a serem observados;

•

Fatores de risco de natureza ocupacional Organizacionais do processo do trabalho e Ambientais;

•

Fatores de risco de natureza não ocupacional;

•

Hidratação e reposição hídrica;

•

Avaliação da voz falada;

•

Avaliação das bases da produção vocal e da fala;

•

Postura Corporal;

•

Respiração como suporte para a voz;

valores;

•

Medidas aerodinâmicas;

•

Coordenação pneumofonica e Articulação da fala;

•

Avaliação dos componentes vocais;

•

Qualidade vocal;

•

Pitch;

•

Sistema de Ressonância;

•

Intensidade/Loudness e Ataque vocal;

•

Quadro Clínico / Sintomas e Diagnóstico;

•

História Clínica, ocupacional e epidemiológica;

•

Avaliação médica clínica, laringe e exames complementares;

•

Avaliação fonoaudiológica;

•

Levantamento das condições e fatores de risco ambientais organizacionais do trabalho e Hábitos
relevantes;

•

Tratamento e reabilitação (Equipe Intedisciplinar);

•

Notificação e Orientações;

•

Orientações aos profissionais da Voz;

•

Técnicas vocais aos profissionais da voz;

•

Aquecimento Vocal;

•

Desaquecimento Vocal;

•

Expressividade Vocal.

Curso Online de Neuroanatomia
O curso Neuroanatomia por meio da Educação a Distância oferece ao profissional, o
conhecimento sobre Células Nervosas, Tronco Encefálico, Reflexos e muito mais.
Opções de pagamento:

R$100,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Neuroanatomia

•

Anatomia do Sistema Nervoso;

•

Células Nervosas;

•

Potencias de Membrana e Transmissão de Estímulos;

•

Cerebelo;

•

Vias Aferentes;

•

Vias Eferentes;

•

Neurônio Motor Periférico;

•

Reflexos;

•

Córtex Cerebral;

•

Controle do Movimento;

•

Tronco Encefálico;

•

Espasticidade e Rigidez;

•

Embriologia do Sistema Nervoso;

•

Sistema Nervoso Autônomo;

•

Bulbo;

•

Ponte;

•

Mesencéfalo;

•

Formação Reticular;

•

Estrutura e Funções do Tálamo e Hipotálamo.

 Cursos Técnicos e Livres

Curso Online de Administrando o Moodle
O curso de Administrando o Moodle por meio da Educação a Distância oferece ao profissional
de diversas áreas noções da administração do Sistema Gerenciador de Curso Moodle e suas
ferramentas, sua principal utilidade e muito mais.
Opções de pagamento:

R$100,00
Carga Horária: 40 horas

Conteúdo Programático do curso online Administrando o Moodle

•

As tecnologias da informação e da comunicação;

•

A World Wide Web como disseminadora de conhecimentos;

•

A W3C;

•

Acesso ao portal moodle.org;

•

A organização do portal moodle.org;

•

Programação: avisos e novidades;

•

Programação: documentação moodle;

•

Programação: grupos de discussão;

•

Programação: tutorias e documentos;

•

Programação: sites moodle e serviços comerciais;

•

Programação: tradutores e tradução;

•

As diferentes versões do LMS-Moodle;

•

Visão geral do LMS-Moodle;

•

O LMS-Moodle em linhas gerais;

•

A administração do site do moodle;

•

A administração dos usuários;

•

A administração dos cursos;

•

O usuário administrador do LMS-Moodle;

•

Propriedades administrativas do LMS-Moodle;

•

Avisos;

•

Usuários;

•

Gerenciar autenticação;

•

Apenas contas manuais;

•

Autenticação via correio eletrônico;

•

Contas;

•

Mostrar lista de usuários;

•

Ações em lote sobre usuários;

•

Acrescentar novo usuário;

•

Carregar lista de usuários;

•

Permissões;

•

Definir funções;

•

Designar funções globais do sistema;

•

Cursos;

•

Inscrições;

•

Configuração padrão dos cursos;

•

Backups;

•

Notas;

•

Configuração dos relatórios de notas;

•

Local;

•

Idioma;

•

Módulos;

•

Atividades;

•

Blocos;

•

Filtros;

•

Segurança;

•

Política do site;

•

Segurança HTTP;

•

Módulo de segurança;

•

Notificações;

•

Aparência;

•

Temas;

•

Calendário;

•

Editor HTML;

•

Configurações HTML;

•

Moodle docs;

•

Meu Moodle;

•

Administradores de curso;

•

Ajax e javascript;

•

Página inicial;

•

Configurações da página principal;

•

Funções da página principal;

•

Backup da página principal;

•

Restaurar página principal;

•

Servidor;

•

Caminhos do sistema;

•

E-mail;

•

Manipulação de sessão;

•

RSS;

•

Debugging;

•

Estatísticas;

•

HTTP;

•

Modo de manutenção;

•

Limpeza;

•

Ambiente;

•

PHP Info;

•

Performance;

•

Base de dados;

•

Rede;

•

Relatórios;

•

Backups;

•

Sumário do curso;

•

Logs;

•

Logs ativos;

•

Criando e gerenciado as categorias de cursos;

•

Cadastrando usuários e fazendo inscrições de alunos em cursos;

•

Metodologia operacional do administrador LMS-Moodle;

•

Alguns procedimentos técnicos do administrador moodle;

•

Aspectos avançados do LMS-Moodle;

•

Estrutura organizacional do moodle;

•

O futuro do LMS-Moodle.

Curso Online de Direitos Humanos
O referido curso visa promover o conhecimento nos Direitos Humanos que estão previstos nas
Leis Nacionais e internacionais, bem como, na Constituição Federal. A carga horária é de 60h
(sessenta horas). Tem como público alvo Advogados, Juizes, Universitários, Professores,
Defensores Públicos, Promotores de Justiça, Procuradores, Funcionários Públicos, estudantes e
o cidadão em geral.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Direitos Humanos

•

Evolução histórica dos direitos humanos;

•

Conceito, caracterização e finalidade de direitos humanos;

•

Conceito;

•

Caracterização;

•

Finalidade;

•

A dignidade da pessoa humana;

•

Pessoa humana como sujeito principal do desenvolvimento;

•

A liberdade e os valores da igualdade;

•

Direitos humanos: cidadania e educação;

•

Relação entre cidadania e educação;

•

Direitos e deveres da cidadania;

•

Direitos humanos no brasil;

•

Direitos humanos: democracia e desenvolvimento;

•

Estado democrático de direito;

•

Princípios universais de direitos humanos e o estado;

•

Democrático de direito;

•

Documentos importantes à respeito dos direitos humanos;

•

A magna carta (1215);

•

A petição de direitos (1628) e act of habeas corpus (1679);

•

Declaração de direitos - bill of rights (1689);

•

Declaração de direitos de virgínia e a declaração do homem e do cidadão da assembléia nacional
francesa (1779 e 1789);

•

A constituição francesa (1848) e a convenção de genebra (1864);

•

Ato geral da conferência de bruxelas (1890) e constituição mexicana (1917);

•

Declaração universal dos direitos do homem (1948);

•

Histórico;

•

O sistema de três etapas gerado pelos autores da declaração universal;

•

Declaração universal dos direitos humanos na íntegra;

•

Desenvolvimento internacional da declaração;

•

Direitos humanos internacionais e direitos fundamentais nacionais;

•

Desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos;

•

Relação entre direitos humanos internacionais e direitos fundamentais nacionais;

•

Evolução histórica dos direitos humanos na cf de 88;

•

Os direitos humanos fundamentais;

•

Direitos à vida;

•

À preservação da integridade física e moral como a honra, imagem, nome, intimidade e vida

privada;

•

À liberdade em todas as suas formas, à igualdade, à propriedade e à segurança, os direitos
sociais, a nacionalidade e os direitos políticos;

•

A igualdade;

•

A propriedade;

•

A segurança;

•

Os direitos sociais;

•

A nacionalidade e os direitos políticos;

•

Dispositivos constitucionais que tratam de direitos fundamentais;

•

Direitos materialmente fundamentais e formalmente fundamentais;

•

Hierarquia dos direitos fundamentais;

•

Mudanças nos direitos fundamentais (ec n° 45/2004);

•

Tribunal penal internacional;

•

Normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais;

•

Proteção em âmbito regional (convenção européia);

•

Proteção em âmbito regional (sistema interamericano de direitos humanos);

•

A comissão interamericana de direitos humanos;

•

A corte interamericana de direitos humanos;

•

Os avanços das cortes internacionais de proteção dos direitos humanos no Brasil;

•

Conselho de direitos humanos;

•

Comitê de direitos humanos;

•

Aplicação das normas de proteção dos direitos humanos nos planos internacioanl e nacional;

•

O sistema carcerário sob a ótica dos direitos humanos e a função da policia na defesa desses

•

O mercosul e a proteção dos direitos humanos;

•

Sistema nacional de direitos humanos - sndh (conceito e estrutura);

•

avanços dos direitos humanos: âmbito nacional e internacional;

•

Os avanços das cortes internacionais na proteção dos direitos humanos no Brasil;

•

Promoção dos direitos humanos;

direitos;

•

Promoção dos direitos ao desenvolvimento humano;

•

Promoção dos direitos humanos na educação;

•

Promoção dos direitos humanos na comunicação;

•

Promoção dos direitos humanos na cultura e na ciência;

•

Promoção dos direitos humanos na saúde;

•

Promoção dos direitos humanos nos direitos civis e políticos;

•

Promoção dos direitos humanos na segurança do cidadão;

•

Promoção dos direitos humanos no sistema prisional;

•

A institucionalização internacional dos direitos humanos: conquistas e desafios;

•

Avanços e desafios da constituição na proteção dos direitos humanos;

•

Os 20 anos do estatuto da criança e do adolescente na proteção dos direitos humanos (avanços e
desafios).

Curso Online de Saúde da Família
O curso de Saúde da Família por meio da educação a distância, oferece ao profissional da área
da Saúde a oportunidade de aperfeiçoamento no Sistema Único de Saúde nas unidades de
base, referente aos programas do governo e muito mais.
Opções de pagamento:

R$120,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Saúde da Família

•

Saúde Preventiva;

•

As Atribuições dos Profissionais das Equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e de ACS;

•

O Trabalho em Equipe e a Transdisciplinaridade;

•

Uso de Tecnologias Leves na Promoção da Saúde: as Visitas Domiciliares e as Atividades
Coletivas;

•

O Papel das Atividades Coletivas;

•

Planejando um Grupo Educativo;

•

Aspectos Éticos no Trabalho em Equipe, no Domicílio e na Interface com a Comunidade;

•

Terminologia da Saúde;

•

Planejamento e Programação em Saúde;

•

Epidemiologia;

•

Diabetes e Hipertensão;

•

Saúde da Criança;

•

Saúde do Idoso;

•

Saúde Bucal;

•

Promoção da Saúde;

•

Processo Saúde-Doença e História Natural da Doença;

•

Vigilância e Investigação Epidemiológica;

•

Lista Nacional de Agravos de Notificação Compulsória;

•

Indicadores de Saúde e Sistematização da Informação;

•

Coeficiente ou taxa;

•

Proporção;

•

Razão;

•

Indicadores mais utilizados em Saúde Coletiva;

•

Sistematização da Informação em Saúde;

•

Análise da Ocorrência das Doenças: Endemias e Epidemias;

•

Alimentação Saudável;

•

Guia alimentar para a população brasileira;

•

Nutrição na Gestação e Lactação;

•

Avaliação nutricional;

•

Recordatório de 24 horas;

•

Questionário de frequência de consumo de alimentos (QFCA);

•

Registro de consumo de alimentos (RCA);

•

História alimentar ou dietética (HA);

•

Lactação;

•

Nutrição na Infância e Adolescência;

•

Avaliação nutricional;

•

Pontos de corte estabelecidos para adolescentes;

•

Recomendações nutricionais;

•

Nutrição do Adulto;

•

Recomendações nutricionais e alimentares;

•

Nutrição do Idoso;

•

Avaliação nutricional;

•

Pirâmide alimentar para a população idosa;

•

Recomendações nutricionais e alimentares;

•

Suporte Básico de Vida;

•

Parada Cardiorrespiratória;

•

Como reconhecer os sinais de uma parada cardiorrespiratória (PCR)?

•

Objetivos das manobras de reanimação cardiopulmonar (MRCP);

•

Protocolo de Reanimação;

•

Sequência resumida dos passos para execução do Suporte Básico de Vida e manobras de RCP;

•

O Idoso e a Abordagem da Saúde da Família;

•

Como Abordar o Idoso na Saúde da Família?

•

Acesso ao Idoso;

•

Anamnese;

•

Exame Físico;

•

Avaliação do Status Funcional;

•

Avaliação Nutricional;

•

Avaliação da Visão;

•

Avaliação da Audição;

•

Avaliação Cognitiva;

•

Avaliação Social;

•

Abordagem da Criança e Problemas mais Comuns;

•

Aleitamento Materno;

•

Acidentes na Infância;

•

Dicas;

•

Doenças Infecciosas;

•

Prevenção da Desidratação;

•

Imunização;

•

Abordagem do adolescente e problemas mais comuns;

•

Prevenção à violência contra crianças e adolescentes;

•

Gravidez e Adolescência;

•

Saúde do homem e da mulher - Problemas Comuns;

•

Doenças Cardiovasculares;

•

Hipertensão arterial;

•

Procedimento para a medida da pressão arterial;

•

Doença Coronariana;

•

Diabetes Mellitus;

•

Neoplasias;

•

Câncer de Pulmão;

•

Câncer de Útero;

•

Câncer de Próstata;

•

Câncer coloretal;

•

Trauma e sua prevenção;

•

Imunização do Adulto;

•

Saúde Mental - Depressão;

•

Ansiedade;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Cuidados de
Enfermagem com Sondas, Drenos e Cateteres

O curso de Cuidados de Enfermagem com Sondas, Drenos e Cateteres por meio da educação a
distância, oferece aos participantes a oportunidade de atualização do tema proposto.
Opções de pagamento:

R$200,00
Carga Horária: 60 horas

Conteúdo Programático do curso online Cuidados de Enfermagem com
Sondas, Drenos e Cateteres

•

Sondas e drenos;

•

Competências necessárias e responsabilidades técnicas e legais da enfermagem nos cuidados a
pessoas com sondas, drenos e cateteres e Aspectos técnicos e protocolos de enfermagem;

•

Sondagem gastrointestinal e Sonda nasogástrica (levine);

•

Técnica usada para colocação da sonda nasogástrica;

•

Sonda nasoentérica;

•

Sonda de moss;

•

Sonda de sengstaken - blakemore;

•

Sonda retal;

•

Gastrostomia;

•

Jejunostomia;

•

Cateterismo vesical;

•

Cateteres urinários;

•

Suprapúbico;

•

Sonda Foley;

•

Sonda vesical de alívio;

•

Sonda vesical de demora;

•

Retirada de sonda;

•

Cuidados na manutenção da sondagem vesical;

•

Procedimentos na sondagem de alívio feminina;

•

Procedimento na sondagem de demora feminina;

•

Procedimento no cateterismo masculino;

•

Sonda de malecot;

•

Drenos;

•

Dreno de penrose;

•

Dreno de sucção (portovac);

•

Dreno de abramsom;

•

Dreno de kerr;

•

Sonda traqueal comum (nelaton) e com válvula de pressão negativa;

•

Cateter de oxigênio tipo sonda;

•

Cateter de oxigênio tipo óculos;

•

Drenagem torácica (pleural ou mediastinal);

•

Preparo do frasco coletor;

•

Preparo do sistema coletor;

•

Preparo do multiconector cônico;

•

Faixa adesiva de fixação;

•

Curativos:

•

verificação dos pontos cirúrgicos;

•

Revisão do sistema de drenagem;

•

Ordenha;O sistema de aspiração contínua;

•

Mecanismo de funcionamento;

•

Indicações; Nível de aspiração;

•

Sistema de drenagem com múltiplas câmaras;

•

Rotina para o manuseio e troca do refil;

•

Troca dos frascos coletores;

•

Troca da mangueira de drenagem;

•

Revisão do sistema de drenagem;

•

Controle do volume drenado;

•

Reações adversas e contraindicações;

•

Embalagem, data de fabricação e validade;

•

Esterilização e reesterilização;

•

Lixo hospitalar;

•

Prevenindo infecções e cautelas na utilização de produtos para antissepsia;

•

PVPI - degermante;

•

PVPI - tópico 1%;

•

PVPI - tintura 10%;

•

Digluconato de clorexidina 2%;

•

Cuidados especiais com pacientes idosos;

•

Os cuidados na administração da dieta por ostomias são os mesmos do uso de sondas
nasogástricas/nasoentéricas;

•

Cuidados de enfermagem com cateteres periféricos e centrais;

•

Cateteres venosos centrais;

•

Indicações;

•

Implantação;

•

Tipos;

•

Complicações associadas à utilização;

•

Obstrução do cateter;

•

Heparinização;

•

Cuidados especiais com cateteres durante procedimentos;

•

Modelos de protocolos para cuidados com cateteres;

•

Protocolo de planejamento para terapia intravenosa por acesso venoso periférico (AVP);

•

Protocolo;

•

Padrão da prática;

•

Conceituações;

•

Fatores de risco para insucesso da punção venosa periférica para pediatria;

•

Fatores de risco para insucesso da punção venosa periférica para adulto;

•

Considerações gerais;

•

Treinamento;

•

Registro;

•

Protocolo de atuação - prevenção e tratamento de flebite;

•

Objetivo;

•

Aplicabilidade;

•

Introdução;

•

Critérios de inclusão;

•

Critério de exclusão;

•

História;

•

Exame físico;

•

Serviços diagnósticos, indicação e frequência;

•

Diagnóstico principal;

•

Acompanhamento conjunto/Interconsulta;

•

Critérios de Admissão no Protocolo/Plano de Conduta;

•

Critérios de Alta do Plano de Conduta/Protocolo;

•

Educação do paciente;

•

Instruções específicas na ocasião da alta do Plano de Conduta/Protocolo;

•

Treinamento;

•

Registro;

•

Protocolo de coleta de sangue arterial para gasometria;

•

Definição;

•

Indicação;

•

Executantes;

•

Materiais;

•

Descrição do procedimento;

•

Registro;

•

Cuidados de enfermagem com cateteres epidurais para controle da dor;

•

Analgésicos e anestésicos locais;

•

Anestésicos locais;

•

Analgésicos opioides;

•

Cuidados de enfermagem e manejo de efeitos adversos;

•

Orientações gerais;

•

Avaliação da eficácia da analgesia;

•

Avaliação e manejo de efeitos adversos;

•

Sedação e depressão respiratória;

•

Náuseas e vômitos;

•

Prurido;

•

Retenção urinária;

•

Hipotensão arterial;

•

Perda ou diminuição da função motora ou sensitiva;

•

Avaliação para possíveis complicações da presença do cateter peridural;

•

Abscesso peridural;

•

Hematoma peridural;

•

Migração do cateter para espaço subaracnoide;

•

Migração do cateter para vaso sanguíneo;

•

Cuidados com cateter peridural;

•

Avaliar as condições do curativo do cateter peridural;

•

Avaliar as condições do cateter peridural e do sítio de inserção;

•

Deslocamento acidental do cateter peridural;

•

Orientações aos pacientes e família;

•

Registros de enfermagem.

Curso Online de Planejamento Pessoal
para 2013
O curso de Planejamento Pessoal para 2013, por meio da Educação a Distância, oferece ao a
oportunidade de planejar o ano de 2013, organizando suas finanças, administrando
compromissos, alcançando o sucesso e aprendendo a usar as principais redes sociais.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 58 horas

Conteúdo Programático do curso online Planejamento Pessoal para
2013

•

Redes sociais;

•

Perfil;

•

Métricas e mensuração;

•

Relatório;

•

Marca;

•

Ferramentas para gerir as contas;

•

Como criar o perfil nas redes sociais;

•

A importância de administrar os compromissos;

•

Como organizar sua agenda de compromissos;

•

O uso de ferramentas tecnológicas na administração dos compromissos;

•

Administrando melhor seu tempo;

•

Vida pessoal x vida profissional;

•

O ser humano resiliente;

•

Propósito e missão de vida;

•

Valores e virtudes;

•

Sonhos e visão de futuro;

•

Metas e planejamento;

•

Liderança;

•

Excelência e superação;

•

Autoconfiança;

•

Administrando o sucesso;

•

O sucesso não ocorre por acaso;

•

Paixão: gostar do que faz;

•

Dicas para o sucesso;

•

Introdução: o que fazer para organizar as finanças?

•

Práticas essenciais para o sucesso financeiro;

•

Compare gastos e ganhos: busque a liquidez!

•

Estabeleça prioridades;

•

Aprenda a diferença entre o desejo e a necessidade;

•

Diga não ao consumismo;

•

Faça cortes no orçamento;

•

Evite dívidas e empréstimos;

•

Poupe sempre;

•

Educação financeira: gerenciando suas finanças;

•

Primeiro passo: detecte onde está o problema;

•

Escolha um único método de controle;

•

Tenha objetivos claros e específicos;

•

Organize-se: faça um cronograma de todos os seus passos;

•

Concentre seus investimentos e racionalize seus pagamentos;

•

Anote tudo durante um mês;

•

Separe um dia da semana para lidar com as finanças;

•

Invista em regularidade: faça revisões constantes de tudo o que já fez;

•

As etapas da vida e a organização das finanças;

•

Aposentadoria;

•

Orçamento pessoal e familiar;

•

Orçamento pessoal;

•

Orçamento familiar;

•

Variáveis financeiras: como lidar com elas;

•

Avalie as mudanças com objetividade;

•

Focalize os seus objetivos, e não os empecilhos;

•

Resolva seus problemas financeiros o quanto antes;

•

Envolva as pessoas: peça ajuda se necessário;

•

Assuma o controle de sua vida financeira;

•

Siga seu plano financeiro;

•

Referências Bibliográficas.

Curso Online de Carreiras Policiais 2013
Este curso é indicado para você que irá prestar o concursos públicos na área POLICIAL, ele
contém as matérias bases para você se tornar um candidato competitivo nas principais bancas
examinadoras especificamente para a Polícia Civil e Federal.
Opções de pagamento:

R$380,00
Carga Horária: 180 horas

Carga
Horária
180 horas/aulas¹ transmitidas ao vivo + reprises² ilimitadas pela internet até 3 meses após o
término
do
curso.
¹
Hora/aula
=
60
² A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula.

Disciplinas
Informática
Língua Portuguesa
Matemática
Raciocínio Lógico
Direito Constitucional
Direito Administrativo
Direito Penal
Direito Processual Penal
Legislação Penal Especial

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

minutos.

Docentes³
Eduardo Benjamin
Daniel Vícola
Joselias do Santos
Joselias do Santos
Amanda Almozara
Alian Labate
Ana Romano
Ana Romano
Ana Romano

³ Corpo docente sujeito a alteração.

Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

24
24
12
12
24
24
24
12
24

Horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

urso Online de Carreiras Bancárias - BB e
CEF
Este curso é indicado para você que irá prestar o concursos públicos na área BANCÁRIA, ele
contém as matérias bases para você se tornar um candidato competitivo nas principais bancas
examinadoras especificamente para os cargos de técnico da Caixa Econômica Federal e
Escriturário do Banco do Brasil.
Opções de pagamento:

R$280,00
Carga Horária: 120 horas

Curso Online de Analista Judiciário da
Área Judiciária 2013
Curso preparatório para Analista Judiciário da área judiciária visa à preparação consistente para
o referido concurso com as principais disciplinas transmitidas ao vivo no período noturno e as
disciplinas específicas disponibilizadas ondemand para acessar em horários de sua escolha.
Opções de pagamento:

R$390,00
Carga Horária: 414 horas

Carga
Horária
414 horas transmitidas ao vivo + reprises ilimitadas pela internet até 3 meses após o término
do
curso.
* A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula.

Disciplinas
Direito Administrativo
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Constitucional
Direito Penal Geral
Direito Penal Especial
Direito Penal Extravagante
Direito Processual Penal
Direito Tributário
Informática²
Língua Portuguesa²

¹
Corpo
² Aulas ondemand.

Docentes¹
Dr. Jefferson Aparecido Dias
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dr. Wanner Franco
Dr. Luiz Carlos Gonçalvez
Dr. Rogério Cury / Dr. Luiz Renato Pacheco
Dr. Luiz Renato Pacheco / Dra. Raecler Baldresca
Dra. Raecler Baldresca
Dr. Rogério Cury / Cristiano Barros
Dr. Leonardo Curty
Prof. Eduardo Benjamin
Prof. Daniel Vícola

docente

sujeito

a

42
63
60
60
30
30
21
30
30
24
24

alteração.

Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

Curso Online de Delegado Federal 2013
Curso preparatório para Delegado Federal visa à preparação consistente para o referido
concurso com as principais disciplinas transmitidas ao vivo no período noturno e as disciplinas
específicas disponibilizadas ondemand para acessar em horários de sua escolha.
Opções de pagamento:

R$380,00
Carga Horária: 489 horas

Horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Carga
Horária
489 horas transmitidas ao vivo + reprises ilimitadas pela internet até 3 meses após o término
do
curso.
* A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula..

Disciplinas
Direito Administrativo
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Constitucional
Direito Penal Geral
Direito Penal Especial
Direito Penal Extravagante
Direito Processual Penal
Direito Tributário
Direito da Seguridade Social²
Direito Empresarial²
Direito Financeiro²
Direito Internacional²
Tutela Coletiva e Constitucional²

¹
Corpo
² Aulas ondemand.

Docentes¹
Dr. Jefferson Aparecido Dias
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dr. Wanner Franco
Dr. Luiz Carlos Gonçalvez
Dr. Rogério Cury / Dr. Luiz Renato Pacheco
Dr. Luiz Renato Pacheco / Dra. Raecler Baldresca
Dra. Raecler Baldresca
Dr. Rogério Cury / Cristiano Barros
Dr. Leonardo Curty
Dr. Omar Chamon
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dra. Helena Junqueira
Dr. André de Carvalho Ramos
Dra. Geisa Rodrigues

docente

sujeito

a

alteração.

Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

Curso Online de Procurador Federal
2013
Curso preparatório para Procurador Federal do AGU visa à preparação consistente para o
referido concurso com as principais disciplinas transmitidas ao vivo no período noturno e as
disciplinas específicas disponibilizadas ondemand para acessar em horários de sua escolha.
Opções de pagamento:

42
63
60
60
30
30
21
30
30
30
39
15
21
18

Horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

R$460,00
Carga Horária: 573 horas

Carga
Horária
573 horas transmitidas ao vivo + reprises ilimitadas pela internet até 3 meses após o término
do
curso.
* A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula.

Disciplinas
Direito Administrativo
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Constitucional
Direito Penal Geral
Direito Penal Especial
Direito Penal Extravagante
Direito Processual Penal
Direito Tributário
Direito Agrário²
Direito Ambiental²
Direito da Seguridade Social²
Direito do Trabalho²
Direito Processual do Trabalho²
Direito Econômico²
Direito Empresarial²
Direito Financeiro²
Direito Internacional²
Tutela Coletiva e Constitucional²

¹
Corpo
² Aulas ondemand.

Docentes¹
Dr. Jefferson Aparecido Dias
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dr. Wanner Franco
Dr. Luiz Carlos Gonçalvez
Dr. Rogério Cury / Dr. Luiz Renato Pacheco
Dr. Luiz Renato Pacheco / Dra. Raecler Baldresca
Dra. Raecler Baldresca
Dr. Rogério Cury / Cristiano Barros
Dr. Leonardo Curty
Dr. Christiano Cassetari
Dra. Telma Chiuvite
Dr. Omar Chamon
Dr. Maurício Pereira Simões
Dr. Maurício Pereira Simões
Dr. Sérgio Augusto Guedes
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dra. Helena Junqueira
Dr. André de Carvalho Ramos
Dra. Geisa Rodrigues

docente

sujeito

a

alteração.

Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

42
63
60
60
30
30
21
30
30
03
24
30
21
21
15
39
15
21
18

Curso Online de Advogado da União e
Procurador da Fazenda Nacional 2013
Curso preparatório para Advogado da União do AGU e Procurador da Fazenda Nacional - PFN
visa à preparação consistente para os referidos concursos com as principais disciplinas
transmitidas ao vivo no período noturno e as disciplinas específicas disponibilizadas ondemand
para acessar em horários de sua escolha.
Opções de pagamento:

R$361,00
Carga Horária: 546 horas

Carga
Horária
546 horas transmitidas ao vivo + reprises ilimitadas pela internet até 3 meses após o término
do
curso.
* A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula.

Disciplinas
Direito Administrativo
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Constitucional
Direito Penal Geral
Direito Penal Especial
Direito Penal Extravagante
Direito Processual Penal
Direito Tributário
Direito da Seguridade Social²
Direito do Trabalho²
Direito Processual do Trabalho²
Direito Econômico²
Direito Empresarial²
Direito Financeiro²
Direito Internacional²
Tutela Coletiva e Constitucional²

Docentes¹
Dr. Jefferson Aparecido Dias
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dr. Wanner Franco
Dr. Luiz Carlos Gonçalvez
Dr. Rogério Cury / Dr. Luiz Renato Pacheco
Dr. Luiz Renato Pacheco / Dra. Raecler Baldresca
Dra. Raecler Baldresca
Dr. Rogério Cury / Cristiano Barros
Dr. Leonardo Curty
Dr. Omar Chamon
Dr. Maurício Pereira Simões
Dr. Maurício Pereira Simões
Dr. Sérgio Augusto Guedes
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dra. Helena Junqueira
Dr. André de Carvalho Ramos
Dra. Geisa Rodrigues

42
63
60
60
30
30
21
30
30
30
21
21
15
39
15
21
18

Horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

¹
Corpo
² Aulas ondemand.

docente

sujeito

a

alteração.

Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

Curso Online de Procurador da República
do MPF 2013
Curso preparatório para Procurador da República do Ministério Público Federal visa à preparação
consistente para o referido concurso com as principais disciplinas transmitidas ao vivo no
período noturno e as disciplinas específicas disponibilizadas ondemand para acessar em
horários de sua escolha.
Opções de pagamento:

R$390,00
Carga Horária: 465 horas

Carga
Horária
465 horas transmitidas ao vivo + reprises ilimitadas pela internet até 3 meses após o término
do
curso.
* A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula.

Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito

Disciplinas
Administrativo
Civil
Processual Civil
Constitucional
Penal Geral
Penal Especial
Penal Extravagante
Processual Penal
Tributário

Docentes¹
Dr. Jefferson Aparecido Dias
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dr. Wanner Franco
Dr. Luiz Carlos Gonçalvez
Dr. Rogério Cury / Dr. Luiz Renato Pacheco
Dr. Luiz Renato Pacheco / Dra. Raecler Baldresca
Dra. Raecler Baldresca
Dr. Rogério Cury / Cristiano Barros
Dr. Leonardo Curty

42
63
60
60
30
30
21
30
30

Horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Direito Ambiental²
Direito do Consumidor²
Direito Econômico²
Direito Eleitoral²
Direito Financeiro²
Direito Internacional²
Tutela Coletiva e Constitucional²

¹
Corpo
² Aulas ondemand.

Dra. Telma Chiuvite
Dr. Paulo de Tarso Neri
Dr. Sérgio Augusto Guedes
Dr. Omar Chamon
Dra. Helena Junqueira
Dr. André de Carvalho Ramos
Dra. Geisa Rodrigues

docente

sujeito

24
12
15
18
15
21
18

a

alteração.

Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

Curso Online de Magistratura Federal
2013
Curso preparatório para Magistratura Federal visa à preparação consistente para o referido
concurso com as principais disciplinas transmitidas ao vivo no período noturno e as disciplinas
específicas disponibilizadas ondemand para acessar em horários de sua escolha.
Opções de pagamento:

R$367,00
Carga Horária: 560 horas

Carga
Horária
560 horas transmitidas ao vivo + reprises ilimitadas pela internet até 3 meses após o término
do
curso.
* A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula.

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Disciplinas
Direito Administrativo
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Constitucional
Direito Penal Geral
Direito Penal Especial
Direito Penal Extravagante
Direito Processual Penal
Direito Tributário
Direito Agrário²
Direito Ambiental²
Direito da Seguridade Social²
Direito do Consumidor²
Direito Econômico²
Direito Empresarial²
Direito Financeiro²
Direito Indígena²
Direito Internacional²
Formação Humanística - Resolução nº 75 do CNJ²
Tutela Coletiva e Constitucional²

¹
Corpo
² Aulas ondemand.

docente

Docentes¹
Dr. Jefferson Aparecido Dias
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dr. Wanner Franco
Dr. Luiz Carlos Gonçalvez
Dr. Rogério Cury / Dr. Luiz Renato Pacheco
Dr. Luiz Renato Pacheco / Dra. Raecler Baldresca
Dra. Raecler Baldresca
Dr. Rogério Cury / Cristiano Barros
Dr. Leonardo Curty
Dr. Christiano Cassetari
Dra. Telma Chiuvite
Dr. Omar Chamon
Dr. Paulo de Tarso Neri
Dr. Sérgio Augusto Guedes
Dr. Mauro de Medeiros Keller
Dra. Helena Junqueira
Dr. Robério Nunes dos Anjos Filho
Dr. André de Carvalho Ramos
Dra. Geisa Rodrigues

sujeito

a

alteração.

Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

Curso Online de Técnico dos Tribunais
Este curso é indicado para você que irá prestar o concursos públicos na área de TRIBUNAIS, ele
contém as matérias bases para você se tornar um candidato competitivo nas principais bancas
examinadoras especificamente para os cargos de Técnico de todos os tribunais.
Opções de pagamento:

R$317,00
Carga Horária: 180 horas

Hora
42 hora
63 hora
60 hora
60 hora
30 hora
30 hora
21 hora
30 hora
30 hora
03 hora
24 hora
30 hora
12 hora
15 hora
39 hora
15 hora
03 hora
21 hora
14 hora
18 hora

Carga
Horária
180 horas/aulas¹ transmitidas ao vivo + reprises² ilimitadas pela internet até 3 meses após o
término
do
curso.
¹
Hora/aula
=
60
minutos.
² A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula.
Disciplinas e Corpo Docente
Disciplinas
Docentes³
Horas
Informática
Prof. Eduardo Benjamin
24 horas
Língua Portuguesa
Prof. Daniel Vícola
24 horas
Matemática
Prof. Joselias do Santos
12 horas
Raciocínio Lógico
Prof. Joselias do Santos
12 horas
Direito Constitucional
Prof. Amanda Almozara
24 horas
Direito Administrativo
Prof. Alian Labate
24 horas
Direito Civil
Prof. Amanda Almozara
24 horas
Direito Processual Civil
Prof. Nilson Lopes
36 horas
³ Corpo docente sujeito a alteração.
Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

Curso Online de Analista dos Tribunais
Este curso é indicado para você que irá prestar o concursos públicos na área de TRIBUNAIS, ele
contém as matérias bases para você se tornar um candidato competitivo nas principais bancas
examinadoras especificamente para os cargos de Analista de todos os tribunais.
Opções de pagamento:

R$450,00
Carga Horária: 240 horas

Carga
Horária
240 horas/aulas¹ transmitidas ao vivo + reprises² ilimitadas pela internet até 3 meses após o
término
do
curso.
¹
Hora/aula
=
² A reprise fica disponível em até 72 horas após a
Disciplinas e Corpo Docente
Disciplinas
Informática
Língua Portuguesa
Matemática
Raciocínio Lógico
Direito Constitucional
Direito Administrativo
Direito Civil
Direito Penal
Direito Processual Civil
Direito Processual Penal
Legislação Penal Especial

60
transmissão ao vivo da aula.

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

minutos.

Docentes³
Eduardo Benjamin
Daniel Vícola
Joselias do Santos
Joselias do Santos
Amanda Almozara
Alian Labate
Amanda Almozara
Ana Romano
Nilson Lopes
Ana Romano
Ana Romano

³ Corpo docente sujeito a alteração
Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

Curso Online de Carreiras Públicas 2013
Este curso é indicado para você que irá prestar concursos públicos e não é bacharel em Direito,
ele contém as matérias bases para você se tornar um candidato competitivo nas principais
bancas examinadoras nas áreas fiscais, tribunais, bancárias e policiais.
Opções de pagamento:

R$300,00
Carga Horária: 500 horas

Carga
Horária
504 horas/aulas¹ transmitidas ao vivo + reprises² ilimitadas pela internet até 3 meses após o

24
24
12
12
24
24
24
24
36
12
24

Horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

término

do

curso.

¹
Hora/aula
=
60
minutos.
² A reprise fica disponível em até 72 horas após a transmissão ao vivo da aula.
Disciplinas e Corpo Docente
Disciplinas
Docentes³
Informática
Prof. Eduardo Benjamin
Língua Portuguesa
Prof. Daniel Vícola
Matemática
Prof. Joselias do Santos
Raciocínio Lógico
Prof. Joselias do Santos
Direito Constitucional
Prof. Amanda Almozara
Direito Administrativo
Prof. Alian Labate
Administração Financeira e Orçamentária
Prof. Luiza Sampaio
Administração Geral
Prof. Luiza Sampaio
Atendimento Bancário
Prof. Antonio Lourençato
Auditoria
Prof. Otávio de Souza
Conhecimentos Bancários
Prof. André Galvão
Contabilidade
Prof. Otávio de Souza
Direito Civil
Prof. Amanda Almozara
Direito do Trabalho
Prof. Fabio Rapp
Direito Penal
Prof. Ana Romano
Direito Processual Civil
Prof. Nilson Lopes
Direito Processual do Trabalho
Prof. Fabio Rapp
Direito Processual Penal
Prof. Ana Romano
Direito Tributário
Prof. Amanda Almozara
Estatística
Prof. José Luiz
Finanças
Prof. André Luiz Galvão
Legislação Penal Especial
Prof. Ana Romano
Língua Inglesa
Prof. Anita Angelo
Macroeconomia
Prof. André Galvão
Matemática Financeira
Prof. Joselias do Santos
Microeconomia
Prof. André Galvão
Redação
Prof. Daniel Vícola
³ Corpo docente sujeito a alteração.
Material
de
Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação
após a aula na área do aluno.

Curso Online de Organizando as
Finanças

24
24
12
12
24
24
12
12
12
12
24
12
24
24
24
36
36
12
36
12
12
24
12
12
12
12
12

Horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

O curso Organizando as Finanças, por meio da Educação a Distância, oferece ao participante
dicas e incentivos de como planejar, controlar e organizar as contas e compromissos
financeiros.
Opções de pagamento:

R$90,00
Carga Horária: 20 horas

Conteúdo Programático do curso online Organizando as Finanças

•

Introdução: o que fazer para organizar as finanças?

•

Práticas essenciais para o sucesso financeiro;

•

Compare gastos e ganhos: busque a liquidez!

•

Estabeleça prioridades;

•

Aprenda a diferença entre o desejo e a necessidade;

•

Diga não ao consumismo;

•

Faça cortes no orçamento;

•

Evite dívidas e empréstimos;

•

Poupe sempre;

•

Educação financeira: gerenciando suas finanças;

•

Primeiro passo: detecte onde está o problema;

•

Escolha um único método de controle;

•

Tenha objetivos claros e específicos;

•

Organize-se: faça um cronograma de todos os seus passos;

•

Concentre seus investimentos e racionalize seus pagamentos;

•

Anote tudo durante um mês;

•

Separe um dia da semana para lidar com as finanças;

•

Invista em regularidade: faça revisões constantes de tudo o que já fez;

•

As etapas da vida e a organização das finanças;

•

Aposentadoria;

•

Orçamento pessoal e familiar;

•

Orçamento pessoal;

•

Orçamento familiar;

•

Variáveis financeiras: como lidar com elas;

•

Avalie as mudanças com objetividade;

•

Focalize os seus objetivos, e não os empecilhos;

•

Resolva seus problemas financeiros o quanto antes;

•

Envolva as pessoas: peça ajuda se necessário;

•

Assuma o controle de sua vida financeira;

•

Siga seu plano financeiro.

Curso Online de Escriturário Banco do
Brasil
Prepare-se para o concurso público do Banco do Brasil com os melhores professores. Cargo
Escriturário da carreira administrativa, nível médio.
Opções de pagamento:

R$108,00
Carga Horária: 100 horas

 Disciplinas
 Domínio Produtivo da Informática - 18 horas
 Língua Portuguesa - 12 horas
•
•
•
•
•
•
•

Raciocínio Lógico Matemático - 15 horas
Conhecimentos Bancários - 12 horas
Atualidades no Mercado Financeiro - 9 horas
Cultura Organizacional - 12 horas
Redação - 12 horas
Técnicas de Vendas - 12 horas
Atendimento - 9 horas

•
•
•

Material de Apoio
Apresentação dos professores para download, cada professor disponibiliza sua apresentação após
a aula na área do aluno.

•
•

Dúvidas
Você poderá enviar suas dúvidas ao vivo pelo chat ou por email até o término do curso.

Curso Online de INSS 2012
Prepare-se para o Concurso do INSS 2012. Saia na frente dos concorrentes se preparando no
melhor curso online do Brasil.
Opções de pagamento:

R$30,00
Carga Horária: 120 horas

Conteúdo Programático do curso online INSS 2012

•
•

Início imediato

•
•

Informática (Deodato Neto)

•

Direito Previdenciário (Juliane Penteado)

•

Língua Portuguesa (Cristina)

•

Raciocínio Lógico (Elias Daniel)

•

Dir. Constitucional e Adminstrativo (Cícero Ribeiro)

•

Ética na Administração Pública / Lei 8112 (Cícero Ribeiro)

Curso Online de
Administração de Perfis em Redes Sociais

O curso de Administração de Perfis em Redes Sociais, por meio da Educação a Distância,
oferece ao participante todos os requisitos de gerenciamento de perfis em redes sociais e muito
mais. Você aprenderá como postar e gerenciar seus conteúdos nas redes sociais.
Opções de pagamento:

R$68,00
Carga Horária: 8 horas

Conteúdo Programático do curso online Administração de Perfis em
Redes Sociais

•

Redes sociais;

•

Perfil;

•

Métricas e mensuração;

•

Relatório;

•

Marca;

•

Ferramentas para gerir as contas;

•

Como criar o perfil nas redes sociais;

•

Anexos

Curso Online de Administrando
Compromissos
O curso fornece dicas práticas de como se organizar melhor com a agenda e com a
administração do tempo, cumprindo melhor os compromissos.
Opções de pagamento:

R$50,00

Carga Horária: 10 horas

Conteúdo Programático do curso online Administrando Compromissos

•

A importância de administrar os compromissos;

•

Como organizar sua agenda de compromissos;

•

O uso de ferramentas tecnológicas na administração dos compromissos;

•

Administrando melhor seu tempo;

•

Vida pessoal x vida profissional.

Curso Online de Alcançando e
Administrando o Sucesso
O curso Alcançando e Administrando o Sucesso, por meio da Educação a Distância, oferece ao
participante dicas e motivação para administrar as situações e confrontações da vida, com
desenvoltura e fazendo de cada experiência um aprendizado.
Opções de pagamento:

R$50,00
Carga Horária: 20 horas

Conteúdo Programático do curso online Alcançando e Administrando o
Sucesso

•

O ser humano resiliente;

•

Propósito e missão de vida;

•

Valores e virtudes;

•

Sonhos e visão de futuro;

•

Metas e planejamento;

•

Liderança;

•

Excelência e superação;

•

Autoconfiança;

•

Administrando o sucesso;

•

O sucesso não ocorre por acaso;

•

Paixão: gostar do que faz;

•

Dicas para o sucesso.

Curso Online de Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil
Prepare-se para o Concurso da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Saia na frente dos
concorrentes se preparando no melhor curso online do Brasil.
Opções de pagamento:

R$89,00
Carga Horária: 120 horas

Conteúdo Programático do curso online Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil

•
•

Início imediato

•
•

Informática - (Deodato Neto)

•
•

Redação - (Ale Jamil)

•

Conhecimentos Bancários - (Matielo)

•

Português - (Ale Jamil)

•

Raciocínio Lógico - (Elias Daniel)

•

Lei do Consumidor - (Cícero Ribeiro)

•

Atualidades - (Celilza)

•

Matemática - (Dilmar)

•

Ética/ Legislação Específica - (Cícero Ribeiro

Pós-Graduação em Saúde Mental
- especialização lato sensu
O curso tem como objetivo formar especialistas nos aspectos teóricos e práticos para
atuarem na área da Saúde Mental dentro da visão de um ser humano Bio-psico-socioambiental-histórico e cultural
Carga Horária: 420 horas
Inscrição: R$50,00
Mensalidade:

15

x

R$

Disciplinas

200,00

C/H

Opções

para

pagamento:

Conteúdo programático
O uso do álcool e outras drogas: questões biológicas,
culturais, sociais, religiosas, entre tantas outras.
A

dependência

química.

Transtornos

mentais

e

comportamentais devido ao uso e abuso de álcool e
outras drogas.

Atenção Psicossocial à Dependência
Química

40

Aspectos gerais das "Diretrizes para a Política de
Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras
Drogas".
O tratamento e a reabilitação psicossocial do usuário de
álcool e outras drogas na rede pública.
Prevenção ao uso de álcool e outras drogas e política
de redução de danos.

Disciplinas
Atenção e Reabilitação Psicossocial

C/H
40

Conteúdo programático
Princípios da Reabilitação em Saúde Mental;
Conceitos e perspectivas em atenção e reabilitação
psicossocial

Atuação dos Profissionais de Saúde na Reabilitação do
Portador de Doença Mental
Atuação multiprofissional em Serviços de Saúde Mental
Hospital Psiquiátrico
Hospital-Dia
Centros de Apoio Psicossocial
Ambulatórios de Saúde Mental

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
História da Saúde Mental no Brasil e no Mundo
A evolução da assistência psiquiátrica e o processo da
reforma psiquiátrica
Política Nacional de Saúde Mental e legislação em
Saúde Mental
Visão atual e tendências

História e Legislação em Saúde Mental 40

Estruturas políticas norteadoras das ações de saúde
mental no Brasil.
Políticas de reforma do modelo assistencial em saúde
mental e para a estruturação do cuidado e da
reabilitação

psicossocial.

Princípios de administração aplicados à gestão e
organização

de

serviços

de

saúde

mental

na

perspectiva do SUS

Disciplinas
Metodologia do Ensino Superior

C/H
40

Conteúdo programático
A docência no ensino superior
Educação. Didática. Metodologia
A LDB, o ensino superior e suas finalidades
O ensino superior e suas relações com o contexto
sócio-econômico-político brasileiro
A metodologia como ato político
O ato de planejar e as intencionalidades
A opção política do educador
Plano e planejamento
Diferenças entre plano e planejamento

As implicações políticas do ato de planejar
Elementos constitutivos de um plano

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Os caminhos da Pesquisa Científica
Processo de produção do conhecimento
Pesquisa Científica
Princípios da Pesquisa Científica
Principais Modalidades de Pesquisa
Modalidades mais utilizadas em pesquisa
Técnicas para coleta de dados e informações

Métodos e Técnicas de Pesquisa

40

Projeto de Pesquisa
Conceituação
A escolha do tema
A estrutura do projeto de pesquisa
Orientações e Normatizações para Redação de Textos
Forma de apresentação gráfica do artigo científico
As normas da ABNT, NBR 10520/2002

Disciplinas
Psicofarmacologia

C/H
40

Conteúdo programático
Introdução à Psicofarmacologia
O paciente e o uso de medicamentos
Princípios de Farmacocinética
Princípios de Farmacodinâmica
Antidepressivos
Ansiolíticos: Uso em equipe interdisciplinar
Hipnóticos na prática clínica
O uso de hipnóticos por idosos e alterações funcionais
Antipsicóticos
Psicoestimulantes
Anticonvulsivantes na prática clínica interdisciplinar

Psicoterapia e Psicofármacos
Psicofarmacologia e Trabalho
Psicofarmacologia e Interdisciplinaridade

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Histórico da Psicologia da Saúde Ocupacional
Hardness
Resiliência
Mobbing
Estress Ocupacional
Sindrome de Burnout
Debriefing
Transtornos

Saúde Mental e Trabalho

40

Neuropsiquiátricos/Psicológicos

por

Intoxicação Ocupacional
Saúde em Tempos de Desemprego
Saúde Mental do Adolescente Trabalhador
Trabalho em turnos alternados e efeitos na saúde do
trabalhador
Alcoolismo e Drogas no Ambiente de Trabalho
Diagnóstico da Depressão no Trabalho
Autoconceito, Autoestima e Habilidades Sociais no
Trabalho

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Envolvimento Familiar na Reabilitação do Portador de
Doença Mental

Saúde Mental na Atenção Primária e na
40
Saúde da Família

Estratégia do Programa Saúde da Família e o Cuidado
em Saúde Mental
A Saúde Mental em diferentes contextos (escola,
trabalho, comunidade)

Disciplinas

C/H

Conteúdo programático
Saúde Mental na Infância e Adolescência

Saúde Mental nas Diferentes fases da
Vida

40

Saúde Mental do Adulto
Saúde Mental do Idoso

Trabalho de Conclusão de Curso –

TCC - 60h
O conteúdo programático e o corpo
docente estão sujeitos a alterações,
para adequação pedagógica.
"Disciplinas por ordem alfabética e não
representa a sequência em que serão
ofertadas no curso."

