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LISTA CURSOS PROFISSIONALIZANTES - EAD 
 

CURSO DESCRIÇÃO C.H. 

Ação Supervisora 

Evolução histórica da supervisão educacional. Ação supervisora e 
tendências pedagógicas. A supervisão educacional e o desenvolvimento 
institucional da escola. Ação supervisora e a dinâmica do cotidiano escolar. 
A supervisão educacional e a construção da prática transformadora. 

37 

Access 2007 

Com este curso, utilizar a ferramenta para gerenciamento de dados do 
Microsoft Office 2007 ficará muito mais rápido e fácil. Graças à sua 
facilidade em armazenar e recuperar dados e à capacidade de automatizar 
tarefas cotidianas, ele se tornou uma poderosa ferramenta para 
desenvolvedores de banco de dados. Recomenda-se 18 horas de estudos. 

18 

Access 2013 

A importância de ter conhecimentos em banco de dados é muito grande! E 
um dos programas que permitem isso é o Microsoft Access 2013. Como 
todos sabem, existe uma gigantesca base de dados gerenciando a vida das 
pessoas. Por exemplo, os títulos eleitorais ou o CPF (Cadastro de Pessoa 
Física), certamente estão armazenados em enormes Bancos de Dados. Os 
cadastros de produtos de um supermercado, seu controle de estoque e 
valores também certamente é controlado e armazenados em um Banco de 
Dados. Além de manterem todo o volume de dados organizado, também 
executam tarefas e comandos que podem ser previamente programadas por 
uma pessoa (um DBA - Data Base Administrator) que pode ser você! E 
graças a facilidade em armazenar e recuperar dados e à capacidade de 
automatizar tarefas, o Microsoft Access 2013 se tornou uma poderosa 
ferramenta para desenvolvimento de banco de dados. 

18 

Access 2016 
Durante o curso do aluno irá desenvolver uma aplicação simples de cadastro 
de clientes, controle de pedidos e de produtos, utilizando desde as 
ferramentas mais básicas até as mais avançadas do Access 2016. 

20 

Administração de Imóveis e 
Locação 

No curso você aprenderá sobre: Introdução à Administração Imobiliária. 
Código Civil. As partes no contrato de locação. Direito de preferência. 
Despejo do locatário. Retomada do imóvel. Renovação da locação. 

45 

Administração de Mercado 
Exterior 

Neste curso iremos tratar de temas imprescindíveis para a gestão de 
negócios internacionais, como os acordos internacionais existentes, 
economia internacional, orientação quanto ao planejamento de marketing 
em mercados internacionais, despachos aduaneiros e outros trâmites. 

30 

Administração de Vendas 
O objetivo do curso visa possibilitar a articulação, mobilização e aplicação 
de conceitos, características e técnicas de negociação e vendas, em especial, 
na área comercial das organizações, a fim de alcançar melhores resultados. 

30 

Administração do Circulante 

Controlar o fluxo de caixa e contar com profissionais capacitados para 
coordenar o setor financeiro é um fator fundamental para a boa 
administração de uma empresa. Pelo ensino a distância você poderá fazer o 
curso de Administração do Circulante, que abrirá novos horizontes 
profissionais para pessoas que desejam atuar na administração financeira de 
uma organização, lidando com contas a receber, gestão de estoque, gestão 
tributária, entre outras funções importantes. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. 

30 

Administração Financeira e 
Orçamentária 

Ter o conhecimento de administração financeira é fundamental para 
qualquer pessoa que está envolvida no mercado de trabalho, 
independentemente da sua área de atuação. O curso de Administração 
Financeira e Orçamentária apresenta fundamentos que ajudam a entender 
melhor o que envolve o departamento financeiro de uma organização, 
através da abordagem de temas como o capital de giro, a alavancagem, o 
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ponto de equilíbrio, as funções financeiras, entre outros assuntos relevantes. 

Adobe Dreamweaver CS4 

O Adobe Dreamweaver CS4 é um dos mais conceituados editores de 
HTML, é um dos programas mais completos para a criação, 
desenvolvimento e manutenção de sites. Podendo com ele desenhar, 
codificar e desenvolver sites, páginas e aplicativos para a Web. Seus 
recursos para edição visual permitem criar páginas, de modo rápido, sem 
que seja necessário escrever nem ao menos uma única linha de código. 
Neste curso o aluno irá aprender a desenvolver sites por completo, irá 
conhecer as ferramentas necessárias para criação de páginas e sítios 
dinâmicos, utilizando o software Dreamweaver CS4. Além de aprender as 
configurações básicas, inserção de conteúdo, criação e gerenciamento de 
links, configuração de layouts, criação de formulários, efeitos, além das 
novidades da versão CS4. Recomenda-se 18horas de estudos. 

18 

Adobe Flash CS4 

Com a expansão do marketing via Internet, impulsionando a utilização dos 
mais variados recursos visuais na propaganda, como banners e animações 
tem aumentado consideravelmente. Os banners das páginas da Web, as 
propagandas animadas, diversos jogos e apresentações dos mais variados 
tipos são alguns exemplos do que pode ser criado com o Flash. O curso de 
Flash CS4 é apresentado de forma clara e objetiva, com auxílio de exemplos 
práticos e sugestões como criar, otimizar e gerenciar animações ou outros 
arquivos de mídia. Ensina ainda a publicar e exportar arquivos necessários 
para a reprodução de filmes. Recomenda-se 16 horas de estudos. 

16 

Adobe Flash CS6 

Uma nova experiência no programa, com novidades como: 
Desenvolvimento de aplicativo para a plataforma Android. Durante o curso 
iremos abordar um tema recorrente na vida dos jovens brasileiros: " O 
comportamento de risco que leva o consumo de drogas ". Além disso, você 
irá aprender as ferramentas para criar um projeto e as funcionalidades do 
incrível programa Adobe Flash CS6. 

18 

Adobe Illustrator CS5 

O Adobe Ilustrator é um software desenvolvido para a criação de ilustrações 
gráficas. Este curso apresenta a interface e os conceitos deste programa, 
bem como a utilização de suas ferramentas e como aplicar suas técnicas 
(programa bastante similar ao CorelDraw). Ao final do curso o aluno estará 
apto a criar, manipular e editar peças gráficas, logotipos, flyers, layouts, 
ilustrações e recursos em 3D. Este programa é o mais recomendado para 
pessoas que se interessam em um dia trabalhar em empresas publicitárias 
ou de editoração gráfica. Recomenda-se 28 horas de estudos. 

28 

Adobe Premiere Pro CC 

O Premiere Pro CC é o principal software de vídeo do setor, você pode 
editar quase todo tipo de mídia no formato nativo e criar produções 
profissionais para cinema, TV e Web. Crie gráficos e títulos sofisticados 
diretamente no monitor do programa com o painel Gráficos essenciais. Do 
YouTube a Hollywood, da TV ao Festival de Cinema de Sundance, o 
Premiere Pro transformou o modo de criação de filmes e vídeos. 

30 

Análise de Investimentos 

Este material se propõe a apresentar conceitos e técnicas de cálculo dos 
custos e da rentabilidade financeira em projetos de investimento e a 
consequente variação no valor da empresa a partir desses eventos, por meio 
de exemplos práticos e uso de ferramentas como a calculadora HP12C e 
planilhas do Excel. 

36 

Análise de Mercado 

O título se divide em cinco grandes partes: introdução, escopo e fases 
iniciais da pesquisa de marketing, planejamento e concepção do modelo de 
pesquisa, coleta de dados, preparação e análise dos dados e pesquisa 
demarketing em ação. 

30 

Adobe Illustrator CS6 
O Adobe Illustrator é um software desenvolvido para a criação de 
ilustrações gráficas. Este curso apresenta as melhorias criadas para a versão 
CS6 da suite de programas Adobe. Serão abordados assuntos sobre a 
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interface e os conceitos deste programa, bem como a utilização de suas 
ferramentas e como aplicar suas técnicas em trabalhos de nível 
profissionalizante. O Programa é similar ao CorelDraw, porém dispõe de 
recursos exclusivos e com melhor aceitação aos usuários de softwares 
Adobe. Ao final do curso o aluno estará apto a criar, manipular e editar 
peças gráficas, logotipos, flyers, layouts, ilustrações e recursos em 3D. Este 
programa é o mais recomendado para pessoas que se interessam em um dia 
trabalhar em empresas publicitárias ou de editoração gráfica. Recomenda-
se 30 horas de estudos. 

Adobe Indesign CS6 

O Adobe InDesign CS6 é um dos editores de layout mais utilizado para a 
editoração eletrônica, diagramação de livros e publicações. Nele é possível 
criar arquivos seguros e dinâmicos tanto para impressão, quanto para 
interatividade de vídeo e áudio, para execução em tablets e computadores. 
Neste curso serão apresentadas dicas e técnicas que irão ajudar o aluno a 
compreender os comandos do software. Além de aprender a utilizar as 
ferramentas do programa como a recuperação automática de arquivo, a 
aplicação de páginas-mestre, a configuração de margens e sangrias, a 
inserção e formatação de texto. Ele irá aprender também a verificação 
ortográfica, a criação e aplicação de estilos para texto, utilização de cores, 
inserção e manipulação de imagens, desenho de formas, a criação de 
arquivos PDF, entre outros. Recomenda-se 24 horas de estudos. 

24 

Adobe Photoshop CC 2017 

Conheça a nova versão dessa poderosa ferramenta de edição e criação de 
imagens. O Adobe Photoshop CC 2017 proporciona a você a possibilidade 
de fazer edições em nível profissional em suas fotos e criar ilustrações e 
pinturas digitais incríveis. Utilizado por fotógrafos e designers de todo o 
mundo, o Photoshop é líder absoluto quando a qualidade precisa estar aliada 
à rapidez e facilidade de uso. Neste curso, o aluno terá acesso aos mais 
avançados recursos para edição e criação de imagens digitais. O aluno 
aprenderá sobre a interface do programa, os conceitos de tipos imagem, 
organização e utilização dos painéis, canais de cores, camadas, a utilização 
das novas ferramentas e os novos recursos. O curso de Adobe Photoshop é 
indispensável para aqueles que desejam trabalhar com arte e manipulação 
digital, seja para o meio impresso ou para utilização na Web. 

26 

Adobe Photoshop CS4 

Este curso de Photoshop CS4 utiliza vários exemplos explicando passo a 
passo em linguagem simples, os recursos de aplicação de resoluções, tipos 
de imagens, frequência de tela, canais de cores, criação e edição de imagens, 
o uso das principais ferramentas de seleção, a manipulação de camadas, 
como trabalhar com textos, 3D, efeitos especiais, filtros e muito mais. 
Recomenda-se 28 horas de estudos. 

28 

Adobe Photoshop CS6 

Conheça a nova versão dessa poderosa ferramenta de edição e criação de 
imagens. O Adobe Photoshop CS6 proporciona a você a possiblidade de 
fazer edições em nível profissional em suas fotos e criar ilustrações e 
pinturas digitais incríveis. Utilizado por fotógrafos e designers de todo o 
mundo, o Photoshop é líder absoluto quando a qualidade precisa estar aliada 
à rapidez e facilidade de uso. Neste curso, o aluno terá acesso aos mais 
avançados recursos para edição e criação de imagens digitais. O aluno 
aprenderá sobre a interface do programa, os conceitos de tipos imagem, 
organização e utilização dos painéis, canais de cores, camadas, a utilização 
das novas ferramentas e os novos recursos. O curso de Adobe Photoshop é 
indispensável para aqueles que desejam trabalhar com arte e manipulação 
digital, seja para o meio impresso ou para utilização na Web. 

24 

Análise Das Demonstrações 
Contábeis 

Este curso tem como propósito auxiliá-lo na compreensão e na análise das 
diferentes demonstrações contábeis, de acordo com a LEI 6.404/76 - Lei 
das S.A. Com ele você aprenderá a respeito de balanço patrimonial, DRE, 
DLPA, DVA entre outras. Além de aprender a realizar análises econômicas 
e financeiras com base nestas demonstrações. 

30 
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Análise de Risco e Crédito 

O departamento financeiro de uma organização envolve uma análise de 
muitos fatores fundamentais para o controle e estabilidade de uma empresa. 
Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Análise de Risco e 
Crédito, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja 
aprofundas seus conhecimentos em demonstrações financeiras, através da 
abordagem de temas como a análise de crédito, as demonstrações contábeis, 
a intermediação financeira, entre outros assuntos relevantes. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

30 

Análise Social 

A Promessa e as Tarefas das Ciências Sociais. As Sociedades Industriais 
Capitalistas. A Acumulação do Capital e as Diferentes Formas de 
Administração do Processo de Trabalho no Capitalismo Moderno. A Crise 
Econômica Mundial, a Globalização da Economia e a Reestruturação 
Produtiva. Novas Competências Profissionais. 

28 

Argumentação e Retórica 

Comunicação de ideias; retórica e argumentação; retórica clássica e retórica 
moderna; conteúdo e exposição do pensamento; estrutura lógica do 
discurso; significado dos conceitos e contextualização; poder 
argumentativo. 

45 

Artes 

O que vamos apresentar a você nestas 12 aulas não se limita apenas a uma 
sequência histórica de fatos e artistas. Queremos, por meio do estudo das 
manifestações artísticas em diferentes épocas e por criadores diferentes, 
mostrar que ela, a Arte, é, entre outras coisas, a tradução de uma maneira 
de pensar e de ver o mundo de acordo com as vivências de cada momento 
histórico em que elas acontecem e, mais ainda, segundo a visão subjetiva 
do artista que a cria. 

36 

Ciências Políticas II 
Regimes políticos no Brasil; Constituição Federal; institucionalização 
democrática; eleições; poderes Legislativo e Executivo; sistema partidário; 
sociedade civil 

71 

Ciências Sociais Nas 
Organizações 

Visão crítica e ampla do funcionamento da dinâmica e estrutura dos mais 
diversos sistemas organizacionais com base nas categorias de análise 
sociológica e organizacional. Abordagem sociológica das organizações e as 
diversas organizacionais. Organização do trabalho. Cultura e poder nas 
organizações. 

47 

Clusters e Redes de 
Negócios 

O Curso de Clusters e Redes de Negócios aborda a compreensão, gênese, 
evolução e operação de clusters. Aborda, também, o tema redes de 
negócios, com a pavimentação conceitual desse sistema e a natureza 
estratégica desses agrupamentos. 

30 

Cultura e Literatura Africana 
e Indígena 

Literaturas e culturas portuguesa e africana de língua portuguesa, 
objetivando reconhecer a negritude e a presença indígena na construção da 
identidade brasileira. 

55 

Artes Visuais e Música 

O Curso de Artes Visuais e Música destaca, na arte visual, algumas técnicas 
de pintura e os diferentes estilos que marcaram e ainda vigoram nas 
pinturas. Na arte musical, descreve conceitos do que é música, som, como 
as músicas são compostas e quais são as melhores maneiras de trabalhar a 
composição musical. Saber ver: quais são as chaves? A técnica na arte: os 
fazeres artísticos. Os gêneros: o que vemos e o que se esconde na imagem? 
Alfabetização visual e códigos da linguagem. Estilo: diferentes modos de 
ver e de representar. A arte de ouvir. O som. Muitos tipos de música. 
Improvisação e grafia musical: duas maneiras de trabalhar a composição 
musical. As coisas que fazem sons. 

59 

Aspectos Comportamentais 
da Gestão de Pessoas 

A dimensão Humana das Organizações. Trabalho em equipe. Necessidades 
individuais e necessidades coletivas. Liderança e motivação. Papéis dos 
integrantes de equipes. Processo de tomada de decisão em grupo. 
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Negociação. 

Aspectos Linguísticos da 
Libras 

A linguística é o estudo científico da língua e pode se distinguir em diversos 
ramos, de acordo com o foco e o interesse do linguista. Abordar os diversos 
aspectos fonológicos, semânticos e sintáticos da Libras (Língua Brasileira 
de Sinais). 

65 

Assistente Administrativo 

O curso de Assistente Administrativo é destinado a todos os que realmente 
pretendem trabalhar nessa área de qualquer espécie de empresa, e irá 
percorrer disciplinas ligadas às atividades de secretariado, contabilidade, 
qualidade e outras tantas que servem de suporte a essa arte e ciência 
denominada Administração. Recomenda-se 22 horas de estudos. 

22 

Atendente e Auxiliar de 
Farmácia e Drogaria 

Um diferencial para profissionais de qualquer tipo de comércio é um bom 
atendimento. E isso não depende apenas da atenção dispensada ao cliente, 
mas também dos conhecimentos do atendente sobre diversos itens que 
envolvem a empresa. Para fazer um bom atendimento é necessário preparo 
técnico específico para cada ramo e suas situações. Por isso, tanto 
farmacêuticos, quanto os gerentes e atendentes necessitam de qualificação 
específica, relacionada aos conhecimentos técnicos e ao atendimento 
diferenciado aos clientes do setor. O atendente de farmácia e drogaria é o 
profissional que, sob orientação do farmacêutico, cuida da dispensação de 
medicamentos, correlatos e perfumaria. Com um amplo campo para atuação 
deve procurar se qualificar e atualizar constantemente. O curso de 
Atendente e auxiliar de farmácia e drogaria tem como objetivo formar e 
preparar você para exercer a profissão de Atendente e auxiliar de farmácia 
e drogaria, desempenhando todas as funções relacionadas à área. Entre as 
atribuições estão o tópicos: o perfil do atendente de farmácia, dicas para 
postura profissional, moral e ética profissional, fundamentos de 
farmacologia, anatomia do corpo humano, as doenças mais frequentes, a 
indústria farmacêutica, os tipos de medicamentos, a classificação dos 
medicamentos segundo suas tarjas, medicamentos controlados, orientações 
para interpretação da bula, os meios de administração de medicamentos, a 
higienização das mãos para realização de procedimentos, orientações sobre 
a receita médica e suas indicações, noções básicas de primeiros socorros, 
entre outros.*A profissão é regulamentada através do PL 7668/10. O aluno 
estará apto para atuar em áreas como: auxiliar, clínicas, consultórios, 
distribuidoras, representadores de medicamentos, farmácias hospitalares, 
farmácias, drogarias e postos de saúde. 

14 

Auditoria e Governança 
Corporativa 

A abertura de capital das empresas e sua negociação em bolsa de valores, 
tem aumentado a importância do trabalho do auditor que irá dar 
credibilidade aos demonstrativos financeiros destas instituições. Este 
material foi desenvolvido com o intuito de conceder uma visão ampla dos 
processos envolvidos em auditoria e da legislação pertinente aos 
procedimentos relacionados à governança corporativa. 

30 

Autocad 2007 2D 

O AutoCAD 2007 é um software gráfico com filosofia totalmente voltada 
ao design, produtividade e compartilhamento de informações. Tem como 
básico objetivo permitir que o leitor possa de uma maneira clara e direta 
usufruir dos recursos 2D do AutoCAD de uma forma prática e eficiente. 
Recomenda-se 22 horas de estudos. 

22 

Autocad 2007 3D 

Tem como objetivo permitir que o leitor possa de uma maneira clara e direta 
ter acesso às informações, dicas e principalmente a utilizar os recursos 3D 
do AutoCAD de uma forma prática e eficiente. Recomenda-se 12 horas de 
estudos. 

12 

AutoCAD 2D 2015 
No decorrer de curso de AutoCAD iremos aprender a criar e editar objetos 
que serão os elementos de nossos projetos. Iremos aprender também a 
configurar o AutoCAD e a realizar impressões de arquivos. 
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AutoCAD 3D 2015 
No decorrer de curso de AutoCAD iremos aprender a criar e editar sólidos 
que serão os elementos de nossos projetos. Com este recurso serão 
construídas as maquetes eletrônicas no AutoCAD. 

10 

Avaliação da Educação e da 
Aprendizagem 

A avaliação frente ao respeito étnico, cultural, filosófico e político; 
avaliação institucional e planejamento; as políticas públicas de avaliação; 
SAEB? histórico, objetivo, reflexão crítica; avaliação e abordagem na 
proposta pedagógica; avaliação da aprendizagem: conceito, objetivos, 
formas e apresentação de resultados. 

57 

Avaliação de Desempenho 

Em uma organização, a avaliação de desempenho dos colaboradores deve 
ser feita de maneira justa, para que as percepções de comportamento sejam 
extraídas da melhor maneira possível. Pelo ensino a distância você poderá 
fazer o curso de Avaliação de Desempenho, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja adquirir uma visão sistemática de 
desempenho dos colaboradores de uma empresa, através da abordagem de 
temas como a intervenção psicopedagógica, a implementação do método 
360º, os modelos de avaliação de desempenho, entre outros assuntos 
relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um material 
de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional 
em pouco tempo. 

30 

Avaliação de Imóveis e 
Perícias 

No curso você aprenderá sobre: Avaliação de imóveis urbanos. Método 
comparativo de dados do mercado. Nível de rigor da avaliação. Avaliação 
por comparação e por custo de reposição. Homogeneização de dados. 
Estimativa de valor. Perícia de imóveis. 

45 

Cenários e Modalidades da 
EAD 

Panorama comparativo da EAD no Brasil e no Mundo: história, 
justificativas, correntes, conquistas, problemas, tendências e perspectivas. 
Formas de oferta a distância, híbridas e multimodais: benefícios e 
dificuldades comparadas. Modelos clássicos e modelos inovadores. 

57 

Cerimonial e Protocolo 

Aprenda a organizar um cerimonial público, social ou empresarial. Conheça 
as regras básicas de etiqueta à mesa, assim como os trajes apropriados para 
cada ocasião. Saiba como utilizar corretamente cartões pessoais e 
profissionais e convites. 

15 

Avaliação e Monitoramento 
de Projetos Sociais 

Metodologias para construção e uso de variáveis e indicadores sociais, 
culturais, ambientais e econômicos. Monitoramento e avaliação de projetos 
sociais como sistema integrado (PMA). Métodos e técnicas para elaborar e 
avaliar projetos sociais no setor público e na sociedade civil. (Terceiro 
Setor, ONGs, Fundações etc.). Treinamento para análise de projetos sociais 
e culturais. 

89 

Avaliação Educacional 

A avaliação frente ao respeito étnico, cultural, filosófico e político; 
avaliação institucional e planejamento; as políticas públicas de avaliação; 
SAEB, histórico, objetivo, reflexão crítica; avaliação e abordagem na 
proposta pedagógica; avaliação da aprendizagem: conceito, objetivos, 
formas e apresentação de resultados. 

57 

Avaliação Financeira em 
Logística 

Fundamentos da qualidade e análise de eficiência; Avaliação do 
desempenho logístico; Métricas abrangentes da cadeia de suprimentos; 
Benchmarking; Reengenharia e SQT: serviços de qualidade total; 
Gerenciando a mudança organizacional; Fundamentos de avaliação 
financeira em logística; Orçamentação em logística; Análise de custos e 
receitas; Modelo estratégico de lucro; Precificação integrada; Integração do 
custo total 

36 

Avaliação Institucional 

Manter a qualidade de uma instituição de ensino é fundamental para 
sustentar a credibilidade perante os alunos e as demais pessoas que podem 
desejar estudar na instituição futuramente. Pelo ensino a distância você 
poderá fazer o curso de Avaliação Institucional, que abrirá novos horizontes 
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profissionais para quem deseja entender de que forma as instituições de 
ensino são avaliadas, através da abordagem de temas como o roteiro para o 
processo da avaliação institucional, o projeto pedagógico, entre outros 
assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um 
material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação 
profissional em pouco tempo. 

Banco de Dados 

A importância de ter conhecimentos em banco de dados. Como todos 
sabem, existe uma gigantesca base de dados gerenciando a vida das pessoas. 
Por exemplo, uma conta bancária faz parte de uma coleção imensa de contas 
bancárias de um banco. Os títulos eleitorais ou o CPF (Cadastro de Pessoa 
Física), certamente estão armazenados em enormes Bancos de Dados. Os 
Bancos de Dados, além de manterem todo o volume de dados organizado, 
também executam tarefas e comandos que podem ser previamente 
programadas por uma pessoa (um DBA - Data Base Administrator) que 
pode ser você! Recomenda-se 36 horas de estudos. 

36 

Bases Históricas e Legais da 
Educação em Tempo 

Integral 

Este curso irá apresentar o resgate histórico da política educacional acerca 
da Educação Integral, fruto dos avanços significativos representados por 
educadores que marcaram a construção de escolar que atendessem às 
necessidades e expectativas dos estudantes na formação plena e humana. 
Tal processo educacional será demonstrado por toda trajetória histórica e 
legal, que consolidou a dinamicidade de representar a estrutura física 
pedagógica da escola integral no território brasileiro. 

33 

Benefícios e Serviços 

Qualquer colaborador ou proprietário de uma empresa deve estar por dentro 
de todos os deveres e benefícios que o funcionário tem direito ao ser 
contratado por uma organização. Pelo ensino a distância você poderá fazer 
o curso de Benefícios e Serviços, que abrirá novos horizontes profissionais 
para quem deseja adquirir conhecimento no modo como é implementado 
um plano de benefícios e serviços em uma organização, através da 
abordagem de temas como a previdência social, a busca de eficiência e 
produtividade, a excelência na administração, entre outros assuntos 
relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um material 
de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional 
em pouco tempo. 

15 

Blender - Modelagem 3D 

Este curso tem como objetivo apresentar a interface do programa e suas 
principais ferramentas, fornecendo uma base sólida para estudos de 
modelagem 3D com o software Blender 3D. Durante o curso o aluno 
aprenderá os conceitos básicos de cenas e objetos, as propriedades e 
características de um objeto e suas ferramentas de manipulação e edição. 
Ao final do curso o aluno estará apto a criar figuras 3D, trabalhando com 
conceitos de malha lowpoly aplicando materiais e texturas UV. 
Recomenda-se 14 horas de estudos. 

14 

BrOffice Calc 3 

O planejamento e a organização de ações, dados e informações são 
essenciais. Uma das formas de organizar dados importantes e planejar a vida 
pessoal ou profissional, é utilizando as planilhas eletrônicas, pois elas 
facilitam a busca dos dados e informações. Dentre os assuntos abordados 
durante o curso, estão: Exportação de planilhas, autocorreção, verificação 
ortográfica, formatação de células, auto filtro, utilização de fórmulas, lista 
de funções, criação e formatação de gráficos, inserção de macros, tabela 
dinâmica, metas e proteção de células. Possui ainda teclas de atalho que 
facilitam e agilizam o trabalho com as células. Recomenda-se 22 horas de 
estudos. 

22 

BrOffice Impress 3 

Em diversos momentos utilizamos apresentações de slides, seja para 
apresentar um trabalho na escola, uma palestra na empresa ou criar uma 
apresentação motivacional para enviar para os amigos. Com elas as 
informações ficam mais atraentes e dinâmicas, facilitando a compreensão 
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da mensagem. O curso apresenta entre Tópicos: como usar modelos de 
apresentações, modelos de layouts, aplicando senha a uma apresentação, 
duplicação de slides, recursos mestres, edição de textos, alinhamento por 
grades, verificação ortográfica, inserção de textos e elementos gráficos, 
efeitos para slides, apresentação de slides, cronometragem do tempo de 
exibição, aplicação de efeitos 3D a objetos, criação de gráficos, formatação 
de tabelas dentro da planilha, inserção de som e filme. Estes tópicos estão 
divididos em diversas aulas para facilitar a sua compreensão. Recomenda-
se18 horas de estudos. 

Cultura Musical 

O som e suas características. A música e seus elementos. Notação musical. 
Instrumentos musicais. A orquestra e seus instrumentos. Vozes que cantam. 
Gêneros, formas e estilos. A música ocidental e sua história. Música 
brasileira. Universo sonoro. 

63 

Cultura Religiosa O fenômeno religioso e sua relação entre outras áreas e ciências e a o 
conhecimento das grandes religiões pelo mundo. 38 

Ensino Fundamental I -
Inglês 2 

Inglês para crianças de 8 a 10 anos - Teens Beginners 36 

Ensino Fundamental I -
Língua Portuguesa 1 

Brincando com as Letras - Língua Portuguesa para Crianças de 6 a 7 anos 40 

Ensino Fundamental I -
Língua Portuguesa 2 

A Ideia Nas Palavras - Língua Portuguesa Para Crianças de 8 a 10 Anos 60 

BrOffice Writer 3 

O BrOffice Writer contém diversas ferramentas para edição de texto, como 
corretor ortográfico, gerador de arquivos PDF, acesso à Internet etc. 
Contém janelas e botões personalizados permitindo ao usuário ajustá-los de 
acordo com suas necessidades específicas. O programa consegue suprir 
facilmente as mesmas necessidades atendidas por seu concorrente direto, o 
MicrosoftOffice Word. Recomenda-se 20 horas de estudos. 

20 

Cargos, Salários e 
Remuneração 

O plano de cargos e salários é a base da estruturação de qualquer empresa, 
seja ela pequena, média ou grande, então é muito importante entender de 
que maneira essa política salarial é implementada dentro de uma 
organização. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Cargos, 
Salários e Remuneração, que abrirá novos horizontes profissionais para 
quem deseja compreender as etapas da montagem de uma estrutura de 
cargos e salários de uma empresa, através da abordagem de temas como a 
descrição de cargos, as estratégias de remuneração, a avaliação e 
classificação de cargos, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online 
você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

30 

Carreira: Web Designer 

Com este curso você aprenderá os princípios da programação, aprenderá as 
técnicas utilizadas para facilitar o processo de criação. Conhecerá as 
principais ferramentas de autoria do pacote Adobe. Aprenderá a elaborar, 
criar e editar peças gráficas, ilustrações, banners e sites. Este curso é 
composto pelos seguintes módulos: Técnicas em Programação, Banco de 
Dados, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe 
Photoshop e Adobe Flash. 

170 

Casos de Sucesso na 
Educação Ambiental 

Atualmente, a responsabilidade social e a preocupação com o meio 
ambiente têm grande importância nas empresas, resultando em diversos 
casos de sucesso. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Casos 
de Sucesso na Educação ambiental, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja implementar ideias de ação ambiental em 
uma organização, através do estudo de casos como o da Fundação O 
Boticário, o do Parque Nacional do Iguaçu, entre outros. Apresentação de 
diferentes experiências de trabalho na área de Educação Ambiental e que 
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possam servir de referência para os alunos. 

Cerimonial e Regras de 
Protocolos 

Este curso visa esclarecer o aluno acerca do tema cerimonial prepará-lo 
quanto às regras sociais de inadequação social poderão ser superados com 
este curso. Aprenda a organizar um cerimonial público, social ou 
empresarial. Conheça as regras básicas de etiqueta à mesa, assim como os 
trajes apropriados para cada ocasião. Saiba como utilizar corretamente 
cartões pessoais e profissionais e convites. 

15 

Ciências Políticas I 

Esta disciplina é uma introdução elementar ao estudo científico da política. 
Está organizada em torno de três grandes eixos temáticos: a questão do 
poder e do seu exercício institucionalizado por meio do Estado; a questão 
da ideologia e das doutrinas políticas; e a questão do comportamento efetivo 
dos agentes políticos. 

79 

Clima Organizacional 

Para uma organização atingir os melhores resultados, um bom clima 
organizacional é fundamental, pois motiva e melhora o desempenho dos 
colaboradores. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Clima 
Organizacional, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja 
desenvolver metodologias que visam a melhoria do ambiente 
organizacional, através da abordagem de temas como a assertividade no 
ambiente de trabalho, o diagnostico organizacional, a comunicação no 
ambiente de trabalho, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online 
você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

30 

Colorimetria 

O mercado de trabalho está tão concorrido que os profissionais de todas as 
áreas precisam buscar qualificação para se sobressair e atrair mais clientes. 
Pensando nisso, oferecemos a você este curso de colorimetria, que visa não 
apenas ao seu aperfeiçoamento profissional, mas também pessoal, para que 
você se torne um profissional completo e muito requisitado pelo mercado. 
Neste curso, você vai conhecer as principais funções do colorista, vai 
estudar os princípios da colorimetria para criar e neutralizar cores e 
entenderá a composição das tinturas e dos reflexos para realizar um trabalho 
perfeito. Também conhecerá algumas técnicas para aplicação de luzes e 
mechas e os principais cuidados e tratamentos que seus clientes precisam 
fazer para ter os cabelos sempre bonitos e saudáveis. 

15 

Comportamento do 
Consumidor 

Essa disciplina tem como objetivo básico possibilitar ao aluno a articulação, 
mobilização e aplicação, em contextos específicos, de definições e 
processos relacionados ao comportamento do consumidor. Para tanto, são 
abordadas as principais definições, processos e categorizações a respeito do 
tema. Ademais, são descritos e analisados alguns contextos de aplicação 
desses elementos na atividade de marketing. 

36 

Comportamento do 
Consumidor e Marketing de 

Relacionamento 

Este curso trata dos aspectos básicos referentes ao comportamento do 
consumidor e ao marketing de relacionamento. Abordam-se definições 
básicas, sua importância para as organizações, o papel do profissional de 
marketing nesse contexto. Além disso, são dadas sugestões para planos e 
respectivas implementações, tanto para questões ligadas ao consumidor 
quanto ao marketing de relacionamento. 

30 

Comportamento 
Organizacional 

Para uma organização atingir os melhores resultados, o processo 
motivacional é fundamental para conseguir extrair o melhor desempenho 
dos colaboradores. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Clima Organizacional, que abrirá novos horizontes profissionais para quem 
deseja desenvolver metodologias que visam a melhoria do ambiente de 
trabalho, através da abordagem de temas como a percepção e a tomada de 
decisão, os grupos e equipes de trabalho, o processo de comunicação, entre 
outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa 
por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
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colocação profissional em pouco tempo. 

Ensino Fundamental I -
Matemática 1 

Brincando com os números - Matemática para crianças de 6 a 7 anos 40 

   

Ensino Fundamental I -
Matemática 2 

Números por todos os lados - Matemática para crianças de 8 a 10 anos 60 

Ensino Fundamental II -
Ciências 1 

Classificação dos seres vivos e ecossistemas 10 

Ensino Fundamental II -
Ciências 2 

Células, tecidos e sistemas do corpo humano 8 

Ensino Fundamental II -
Ciências 3 

Estrutura atômica, reações e funções químicas 6 

Compras, Contratações e 
Terceirizações 

A administração do capital de uma empresa visa o encontro do ponto de 
equilíbrio financeiro e, para isso, é necessário contar com profissionais 
capacitados para controlar do fluxo de caixa. Pelo ensino a distância você 
poderá fazer o curso de Finanças, Fundamentos e Processos, que abrirá 
novos horizontes profissionais para pessoas que desejam atuar no 
departamento financeiro de uma organização, lidando com o planejamento 
de caixa, o mercado de capitais, entre outras responsabilidades voltadas 
para o setor de finanças. Neste curso online você pode estudar em casa por 
um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação 
profissional em pouco tempo. Material: Online: livros eletrônicos em 
formato PDF, vídeo-aulas via internet. 

30 

Compreensão Oral em 
Língua Inglesa 

Prática de atividades ligadas à compreensão auditiva de textos variados em 
língua inglesa. 57 

Comunicação Alternativa 

A acessibilidade e acessibilidade virtual. Acessibilidade comunicacional na 
era da informação. O objetivo e a importância da comunicação alternativa. 
Símbolos gráficos PCS, Bliss e PIC. Recursos e serviços de acessibilidade 
e comunicação alternativa. Sala de recursos multifuncional, materiais e 
estratégias. O ensino em ambientes informatizados A educação distância 
como possibilidade para alunos com necessidades especiais. A informática 
como instrumento de comunicação alternativa. 

40 

Comunicação Empresarial 

O Curso de Comunicação Empresarial traz referências a três áreas da 
comunicação com profundo nível de alinhamento entre elas e cada uma das 
suas ferramentas: o marketing, as relações públicas e a comunicação 
interna. Funções tão diferentes quanto gerência da reputação, gestão de 
crises, propaganda corporativa, responsabilidade social, relações com os 
investidores, entre outras, integram o campo de interesse da área. 

36 

Comunicação Empresarial e 
Correspondência 

O Curso de Comunicação Empresarial e Correspondência tem como 
objetivo discutir e incentivar o aluno a pensar sobre as questões que 
envolvem as comunicações dentro da empresa. Identifique os melhores 
fluxos, formas, veículos e meios de se comunicar no ambiente profissional. 
Elimine as barreiras. Aprenda a utilizar os mais variados tipos de 
correspondências e a comunicar-se corretamente. As competências e as 
habilidades desenvolvidas nas aulas envolvem: planejar o conteúdo e a 
linguagem adequada para cada correspondência, de maneira que o objetivo 
central da mensagem seja repassado eficazmente; conhecer e aplicar na 
escrita aspectos da língua padrão; estruturar as correspondências 
empresariais de acordo com suas regras normativas; analisar os públicos 
empresariais que estão envolvidos nos processos organizacionais; verificar 
os fluxos de informação dentro das empresas; e conscientizar-se da 
importância da comunicação empresarial e das correspondências dentro da 
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organização. 

Comunicação Integrada em 
Marketing 

O curso de Comunicação Integrada em Marketing aborda várias áreas tendo 
como base itens como: Marketing e a comunicação integrada, processo e 
planejamento, propaganda e mídias, promoção de vendas e merchandising, 
vendas e comunicação, marketing direto, relações públicas, eventos e 
publicidades, marketing digital, gestão financeira e estratégia de negócios. 

36 

Concordância e Regência 

Concordância e Regência são aspectos que fazem total diferença na hora de 
se construir e analisar textos com eficiência. Por isso, o Curso de Língua 
Portuguesa VI: Concordância e Regência é de grande importância. Nele é 
possível encontrar os principais conceitos referentes ao tema de forma 
contextualizada, muito além da estrutura de frases, levando suas reflexões 
para a unidade maior: o texto. 

70 

Contabilidade 

Neste curso o aluno aprenderá o que é Contabilidade e as técnicas usadas 
por ela para administrar um Patrimônio nos seus mais diversos aspectos. 
Aprenderá também o que é Capital, tipos de contas como débito e crédito, 
Escrituração, Receitas, Balanço Patrimonial e muito mais. 

16 

Contabilidade 

Neste curso o aluno aprenderá o que é Contabilidade e as técnicas usadas 
por ela para administrar um Patrimônio nos seus mais diversos aspectos. 
Aprenderá também o que é Capital, tipos de contas como débito e crédito, 
Escrituração, Receitas, Balanço Patrimonial e muito mais. 

36 

Contabilidade de Custos 

Os "Cs" de Crédito: Caráter, Capacidade, Condições, Capital, Colateral e 
Conglomerado; Conceito e relevância do crédito; Política de crédito; 
Atribuições técnicas de análise de crédito. Utilização de índices econômico- 
financeiros; Balanço patrimonial; Demonstrativo do Resultado do 
Exercício; Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos; Relatórios 
dos acionistas e auditoria; Reclassificação do circulante; Análise da 
necessidade líquida de capital de giro; Análise da tesouraria; Análise dos 
fatores que atuam sobre o capital de giro e recursos gerados pelas operações. 

30 

Contabilidade e Análise de 
Custos 

Este curso irá ensinar tópicos teóricos e práticos da contabilidade 
contemporânea, com o objetivo principal de colaborar para o 
desenvolvimento das práticas contábeis relacionadas com assuntos ligados 
à indústria. 

45 

Contabilidade Empresarial e 
Societária 

Este curso aborda uma noção introdutória aos principais temas relacionados 
à contabilidade empresarial e societária, sua estrutura básica e a produção 
dos principais relatórios para os usuários externos. 

15 

Contabilidade Geral 

Este curso irá ensinar em linguagem clara e de fácil compreensão, os 
conceitos básicos de contabilidade, patrimônio, contas, escrituração, 
demonstrações contábeis, operações com mercadorias, além de outras 
informações importantes para a tomada de decisão do gestor, que podem 
ser fornecidas através da aplicação da Ciência Contábil, e ainda alguns 
exercícios práticos para que possa treinar e fixar o que foi aprendido. 

45 

Contabilidade Gerencial 

Contabilidade gerencial: informação que cria valor. Empresa como sistema 
de atividades. Função e funcionamento dos sistemas de custos. Sistemas de 
custos por ordem de produção e por processo: custos diretos e indiretos. 
Critérios de rateio. Análise da relação custo-volume-lucro. Ponto de 
equilíbrio. 

30 

Contabilidade no Terceiro 
Setor 

Neste curso será apresentado conceitos básicos da atividade, estrutura e 
finalidade das organizações sem fins lucrativos, bem como a legislação 
pertinente até o presente momento e a forma com que a Contabilidade 
contribui para o processo de transparência dessas organizações. 

15 

Contabilidade Tributária A temática da contabilidade tributária por meio de uma abordagem prática 
e objetiva, apresentando as regras de apuração dos tributos empresariais, as 30 
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normas fiscais, os registros, métodos e procedimentos de planejamento 
tributário dentre outros assuntos relacionados ao tema. 

Contabilidade Intermediária 

O curso e o material apresentam os principais assuntos relacionados à Lei 
das Sociedades por Ações, Lei 6.404/76 e suas alterações pelas Leis 
11.638/2007 e 11.941/2009. De maneira dinâmica são abordados temas 
importantes na Contabilidade como as demonstrações, operações, plano de 
contas dentre vários outros essenciais àquelas pessoas que atuam 
diretamente com a Contabilidade, seja no estudo ou na aplicação desta. 

30 

Contabilidade Pública 

O Curso de Contabilidade Pública aborda os principais conceitos 
relacionados à contabilidade pública aplicados ao setor público, como os 
conceitos básicos da Administração Pública, os princípios contábeis 
trazendo sua aplicação ao setor público, os fundamentos do orçamento 
público, as receitas e despesas públicas e pôr fim a legislação aplicada ao 
setor. 

42 

Contextos Brasileiros 

Estudar a modernização do Brasil e as consequentes transformações 
políticas e sociais a partir da compreensão do modelo capitalista brasileiro 
e dos processos de exclusão social, refletindo acerca da pobreza no Brasil, 
da diversidade social e cultural e dinâmica de classes que estrutura a 
sociedade brasileira, situando-a no contexto da nova ordem mundial. 

35 

Corel Draw X6 

Entre os softwares mais utilizados para criação de gráficos vetoriais e 
layout, o CorelDRAW X6 possibilita a criação de layout para vários tipos 
de produtos como desenhos artísticos, ilustrações, capas de livros e revistas, 
logotipos, botões e ícones para aplicação em páginas da Internet, cartazes, 
folders, cartões, convites e itens de papelaria em geral, entre outros. 22 
horas. 

22 

CorelDraw X3 

O CorelDraw é um dos programas de editoração mais usados no mundo. 
Suas ferramentas são fáceis e intuitivas, permitindo aos designers, iniciantes 
ou avançados, produzir trabalhos de qualidade, liberando sua criatividade. 
Várias inovações e ferramentas foram adicionadas nesta versão, para 
facilitar e agilizar o trabalho de designers profissionais na criação de 
anúncios, material para divulgação, impressão ou para a Web. Recomenda-
se 26 horas de estudos. 

26 

CorelDraw X8 

O CorelDRAW X8 é um software utilizado para a criação de gráficos 
vetoriais e layout, que permite criar layouts para vários tipos de produtos 
como desenhos artísticos, ilustrações, capas de livros e revistas, logotipos, 
botões e ícones para aplicação em páginas da Internet, cartazes, folders, 
cartões, convites e itens de papelaria em geral, entre outros. 

24 

Criação de Games com 
Blender Game Engine 

Tem como objetivo apresentar os princípios básicos utilizados para a 
criação de jogos eletrônicos. Para tanto será utilizada uma ferramenta 
integrada de modelagem 3D, Renderização e Programação de Jogos, o 
Blender. Esse software é disponibilizado em uma licença freeware. Durante 
o curso o aluno aprenderá os conceitos básicos de cenas e objetos, as 
propriedades e características de um objeto e suas ferramentas de 
manipulação e edição. Ao final do curso o aluno estará apto a criar um jogo 
em 3D completo. Pré-requisitos: Ter conhecimento básico de Blender 3D. 

26 

Cultura e Memória na 
Literatura Portuguesa 

A literatura portuguesa é uma das mais ricas e apaixonantes, pois conta com 
nomes de prestígio em todo mundo, como José Saramago e Fernando 
Pessoa. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Cultura e 
Memória na Literatura Portuguesa, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja adquirir um melhor conhecimento de temas 
como o sebastianismo e o império português, tendo como base as obras de 
grandes nomes da literatura portuguesa. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. 
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Cultura Luso-brasileira 

A cultura brasileira é fruto de muitas influencias, mas, certamente, a maior 
delas é a portuguesa. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Cultura-Luso-brasileira, que abrirá novos horizontes profissionais para 
quem deseja adquirir um melhor conhecimento de temas como a república 
da cartolina, as origens da história cultural brasileira, entre outros assuntos, 
que relatam as influências da cultura portuguesa no Brasil desde o século 
XVI até meados do século XX. Neste curso online você pode estudar em 
casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. 

33 

Currículo e Metodologias da 
Educação do Campo 

Problematização sobre educação, currículo e metodologias de ensino na 
realidade do campo. O currículo do/no/para a educação do Campo. A 
elaboração do currículo na educação do campo e seus determinantes. Escola 
do Campo: identidade, organização e intencionalidades. O papel do 
educador do campo e a materialidade do currículo: formação docente, 
conteúdos, métodos, avaliação, projetos e didática. 

48 

Currículo Estruturado 

Implementação de programas pedagógicos - função social da escola. A 
escola, locus de produção, transmissão, assimilação do conhecimento 
científico. Determinação histórica, cultural, epistemológica, social e 
ideológica do currículo. Paradigmas técnico, prático e crítico e suas 
implicações para o processo de desenvolvimento curricular. O projeto 
pedagógico. Parâmetros Curriculares Nacionais. Adaptações curriculares. 

23 

Currículo Estruturado: 
Implementação de 

Programas Pedagógicos 

O Curso de Currículo Estruturado: Implementação de Programas 
Pedagógicos apresenta os fundamentos do currículo e as contribuições dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), cuja função é a de organizar os 
conteúdos e a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, 
auxiliando o professora proporcionar condições de aprendizado a todos. 

94 

Ensino Fundamental II -
Ciências 4 

Mecânica, ondas, termodinâmica e óptica 4 

Ensino Fundamental II -
Ciências 5 

Sistema solar, planeta Terra e seres vivos 10 

Ensino Fundamental II -
Disciplina de Geografia 

Ensino Fundamental II - Disciplina de Geografia 40 

Ensino Fundamental II -
Disciplina de História 

Ensino Fundamental II - Disciplina de História 40 

Ensino Fundamental II - 
Disciplina de Matemática 

Ensino Fundamental II - Disciplina de Matemática 48 

Ensino Fundamental II -
Língua Portuguesa 1 

Classes de Palavras 8 

Ensino Fundamental II -
Língua Portuguesa 2 

Frase, Oração e Período 6 

Ensino Fundamental II -
Língua Portuguesa 3 

Gêneros Textuais 8 

Ensino Fundamental II -
Língua Portuguesa 4 

Linguagem, Comunicação e Fonologia 6 

Curso de Cerâmica 

O curso de Cerâmica é voltado para jovens e adultos que desejam atuar no 
segmento de cerâmica, em especial na fabricação de telhas, tijolos e demais 
artefatos cerâmicos. O curso dá uma visão geral sobre os processos 
produtivos cerâmicos e de ensaios. O curso visa introduzir o aluno nesta 
profissão onde atualmente 90 das empresas de cerâmica vermelha são micro 
e pequenas empresas. As empresas de pequeno porte são responsáveis por 
mais de 54 dos empregos formais, conforme dados do Ministério do 
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Trabalho e Emprego (MTE). Além disso, as micro e pequenas empresas 
respondem por cerca de 20 do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Hoje, 
a indústria cerâmica tem participação da ordem de 1 do PIB brasileiro com 
aproximadamente 5.000 empresas, a maioria micro indústrias, que 
empregam 110.000 trabalhadores. O estado de São Paulo conta com 21 das 
indústrias e emprega 24 dos trabalhadores da indústria cerâmica no Brasil. 
A maioria dos trabalhadores é do gênero masculino e com baixo grau de 
escolaridade. Recomenda-se 24 horas de estudos. 

Curso de Datilografia 

Este é um curso onde o aluno aprenderá técnicas para se redigir 
corretamente e também como criar formulários, memorandos e outros tipos 
de documentos bastante utilizados em grandes empresas, bem como mostra 
a postura correta do corpo e dos pulsos ante ao teclado. Tendo em vista a 
necessidade de se redigir corretamente, este curso trás uma inovação para o 
aluno que quer aprender os melhores métodos de digitação. Recomenda-
se10 horas de estudos. 

10 

Deficiência Intelectual, 
Física e Psicomotora 

Deficiência Intelectual: Abordagens Psicanalítica e a Epistemologia; 
Deficiência Intelectual no Contexto Escolar: Percepção de Pais, Escola e o 
Papel dos Educadores no Processo de Inclusão; Prática pedagógica em 
Deficiência Intelectual; Deficiência física: classificação, causas e tipos de 
deficiência física; A deficiência física no contexto do processo de ensino e 
aprendizagem; A inclusão de crianças com deficiência física: 
acessibilidade, adaptações curriculares e procedimentos de ensino; 
Distúrbios e Alterações Psicomotoras; Mediação na aprendizagem. 

56 

Deficiência Visual, Auditiva 
e Surdo-cegueira 

História da educação de surdos no Brasil; A surdez: noções de anatomia e 
fisiologia da audição; Abordagens educacionais para surdos; Bilinguismo; 
Concepções de surdez; Neolinguística: estruturação da Libras no cérebro; 
História e conceito de cegueira e baixa visão; Estimulação visual; 
Interlocução do atendimento especializado com o ensino regular para 
alunos com surdo-cegueira; Produtos assistivos e adaptação de materiais: 
Tecnologia Assistiva. 

75 

Departamento Pessoal 

Neste curso o aluno conhecerá o que é Departamento Pessoal. Aprenderá 
todas as etapas que envolvem a rotina e o ciclo da relação entre Empregador 
e Empregado. Desenvolverá competências para avaliar os tipos de 
contratações utilizadas no mercado de trabalho, os períodos e jornadas de 
trabalho. Aprenderá também a calcular horas extras, salários, encargos, 
benefícios, férias e muito mais. 

14 

Depilação Profissional 

Para ser um bom depilador, não basta saber como retirar os pelos 
indesejáveis dos clientes. É preciso desenvolver uma porção de habilidades 
pessoais e técnicas que serão o grande diferencial num mercado cada vez 
mais concorrido e exigente. O curso de Depilação Profissional procura aliar 
o conhecimento teórico ao prático e oferecer informações valiosas, dicas e 
orientações para que você possa realizar o trabalho de depilador de forma 
ética e comprometida com a beleza e a saúde de seus clientes. Neste curso, 
você vai conhece a história da depilação, a anatomia da pele e do pelo, as 
doenças de pele mais comuns, os métodos de depilação existentes e as 
técnicas de depilação egípcia, com cera quente e roll-on, além dos materiais 
e produtos utilizados na realização desses procedimentos. Vai entender 
também a importância da higiene e dos cuidados de desinfecção e 
esterilização para evitar o contágio e a transmissão de doenças. Nosso 
objetivo é que você se torne um profissional completo e requisitado no 
mercado. 

10 

Derivativos Financeiros 

O mercado de derivativos é muito importante para o mundo das finanças e 
está divide em quatro partes básicas que devem ser estudadas 
detalhadamente. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Derivativos Financeiros, que abrirá novos horizontes profissionais para 
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quem deseja aprofundar seus conhecimentos no mercado financeiro, através 
da abordagem de temas como o contrato de derivativos, o mercado de 
opções, os contratos de SWAPS, entre outros assuntos relevantes. Neste 
curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter 
o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

Desenvolvimento e 
Aprendizagem de Alunos 

Surdos: Cognitivo, Afetivo e 
Social 

Expor o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos surdos, no que tange 
aos aspectos cognitivos, afetivos e sociais. 48 

Diagnóstico Organizacional 

Gestão do diagnóstico organizacional; Pesquisa de Clima Organizacional; 
Ferramentas de Gestão para o levantamento de opiniões; Modelos de 
Diagnóstico do Clima Organizacional; Diretrizes de melhoria; o que faz um 
bom Clima na Organização; Conceito de Clima Empresarial; Ambiente em 
constante mudança; Necessidade de medir o grau de satisfação ou 
insatisfação das pessoas na instituição; Quem está envolvido no processo 
de Clima e como são conduzidas as equipes pesquisadas. Estudo das 
qualidades de comunicação como ferramentas de aperfeiçoamento do 
relacionamento interpessoal, a saber: comunicação verbal, não-verbal, 
gestual, assertividade, comportamento cooperador, integração no grupo de 
trabalho, bem como no grupo social. 

41 

Didática 

O que é o aprender? O que é o ensinar? Qual a relação entre ensino e 
aprendizagem? São esses os principais questionamentos presentes neste 
curso. Questionamentos esses a serem problematizados e discutidos em 
diferentes correntes epistemológicas e paradigmáticas. Apresentando, deste 
modo, várias visões sobre ensinar e aprender, ou seja, múltiplos 
olhares/paisagens, escutas/sons. 

82 

Didática da Filosofia 

A importância do ensino de filosofia no contexto brasileiro atual. Histórico 
e legislação. Ensino de Filosofia, suas concepções, objetivos e métodos. 
Apresentação e análise crítica das propostas dos PCN em 
Interdisciplinaridade, competência e cidadania. 

62 

Didática e Design 
Instrucional 

Didática da EAD. Ensinando e aprendendo a distância. O professor e o 
aluno a distância. O design instrucional na concretização do planejamento 
didático-pedagógico. 

78 

Dimensões da Não 
Aprendizagem 

Neste curso abordaremos a inter-relação de temas como inteligência, 
fracasso escolar, diversidade cultural e outros fundamentais para a 
compreensão do fenômeno da não-aprendizagem em sua complexidade. 

28 

Direito Internacional 

A personalidade jurídica dos atores internacionais das relações 
internacionais. Normatização das relações internacionais. O 
desenvolvimento do direito internacional e os novos temas da agenda 
contemporânea. 

43 

Didática do Ensino Superior 

Compreensão do cotidiano e do processo didático; didática como prática 
educativa na sociedade; ensinar e aprender; a aula como um ato interativo; 
prática educativa, pedagógica e didática; planejamento de ensino; a prática 
pedagógica e a avaliação diagnóstica e transformadora; pressupostos e 
características da didática; o contexto da prática pedagógica; a dinâmica da 
sala de aula; construção da proposta pedagógica. 

46 

Didática: Organização do 
Trabalho Pedagógico 

A prática docente quanto à elaboração do planejamento, do plano de ensino 
(plano de aula), da seleção, criação e organização dos conteúdos e da 
metodologia a ser construída em sala de aula: o papel social do professor, o 
desenvolvimento do aluno e suas competências; a sala de aula, local de 
inter-relações no processo educativo. 

79 

Dificuldades de 
Aprendizagem 

Características do processo de aprendizagem. Necessidades educativas 
especiais do deficiente visual, do deficiente auditivo, do deficiente físico, 88 
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dos portadores de déficits mentais e conduta típica, dos portadores de altas 
habilidades. A adaptação de "alunos que vivem na rua". A adaptação de 
jovens e adultos. 

Direito Tributário 
Sistema Tributário Nacional. Normas gerais de Direito Tributário. Tributos. 
Tributação da microempresa. Crimes contra a fazenda pública. Tributação 
internacional. 

15 

Direitos Humanos 

De acordo com a ONU Brasil: "Os direitos humanos são direitos inerentes 
a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, 
etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição." Incluem-se "o direito à 
vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao 
trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos, 
sem discriminação." Este material traz uma noção geral dos direitos 
humanos, instrumentalizando e conscientizando o aluno como aluno, 
profissional, cidadão e ser humano. 

36 

Diversidade na 
Aprendizagem de Pessoas 

Com Necessidades Especiais 

O objetivo do curso é discutir a diversidade e suas particularidades nas 
diferentes necessidades especiais, considerando aspectos sociais, 
emocionais e relacionais que de alguma forma interferem na aprendizagem. 

 

  87 

Docência no Ensino 
Superior 

O Curso de Docência no Ensino Superior apresenta ao leitor o campo 
conceitual dos estudos sobre essa área docente e oferece elementos para o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas pertinentes. Apresenta as teorias, 
pesquisas e conteúdos selecionados que realinham o processo de ensinar e 
de aprender no âmbito do Ensino Superior, localizando-o no quadro das 
exigências e expectativas da sociedade e do momento educacional vivido. 

57 

Dreamweaver CS6 

O Adobe Dreamweaver CS6 é um dos mais conceituados editores de 
HTML, é um dos programas mais completos para a criação, 
desenvolvimento e manutenção de sites. Ele é capaz de desenhar, codificar 
e desenvolver sites, páginas e aplicativos para a Web. Seus recursos para 
edição visual permitem criar páginas, de modo rápido e dinâmico sem a 
necessidade de ser um programador. Neste curso o aluno irá aprender a 
desenvolver sites por completo, irá conhecer as ferramentas necessárias 
para criação de páginas e sites dinâmicos, utilizando o software 
Dreamweaver CS6. Além de aprender as configurações básicas, inserção de 
conteúdo, criação e gerenciamento de links, configuração de layouts, 
criação de formulários, efeitos, além das novidades da versão CS6. 

24 

Dreamweaver MX 

O Dreamweaver é um editor de HTML profissional para desenhar, codificar 
e desenvolver sites, páginas e aplicativos para a Web. Este curso prático se 
apresenta em uma linguagem simples e direta, com os recursos necessários 
para que você aprenda como desenvolver um Web site simples, mas 
eficiente. Você saberá como configurar um Web site e verá também pelo 
método passo-a-passo, com linguagem atrativa, formas de se trabalhar com 
links, tabelas, imagens, cores, camadas etc. Será apresentado aos 
Comportamentos (códigos pré-definidos) e verá como usá-los em suas 
páginas. Recomenda-se 18 horas de estudos. 

18 

EAD Nas Organizações 
O objetivo deste curso é apresentar as organizações como espaços 
privilegiados que oportunizam a aprendizagem, a interação e o 
compartilhamento do conhecimento produzido. 

24 

Economia 

Teoria do Consumidor; Maximização de Utilidade e Demanda; 
Maximização de Lucro e Teoria da Oferta; Funcionamento de Mercados 
sob Assimetria de Informação; Principais Variáveis Macroeconômicas; 
Balanço de Pagamentos - Conta Corrente e Capital; Contas Públicas; 
Inflação; Regimes Cambiais; Economia Brasileira - Análise dos últimos 
anos (ênfase nos planos e conjuntura atual). 
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Economia O objetivo é analisar elementos teóricos que possibilitem a compreensão de 
questões econômicas de nosso cotidiano 45 

Economia e Negócios 

Para um profissional de sucesso, o assunto "Economia e Negócios" deve 
estar sempre presente, independentemente de qual seja a área de atuação. 
Através do ensino a distância você poderá fazer o curso de Economia e 
Negócios, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja 
aprofundar ideias de negócios, ou quer lidar com investimentos financeiros, 
por meio do estudo do equilíbrio do mercado, dos custos de produção, entre 
outros temas relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por 
um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação 
profissional em pouco tempo. 

30 

Ecossistemas Brasileiros e 
Gestão Ambiental 

Evolução dos principais ecossistemas brasileiros: Floresta Amazônica; 
Floresta Atlântica; Caatinga; Cerrado; Complexo do Pantanal; Ambientes 
Costeiros, Restingas, Manguezais, Ilhas; Campos Sulinos; Matas de Cocais, 
enfocando tanto os aspectos climáticos e edáficos como os aspectos 
bióticos. Destacamos a ocupação humana, as atividades exploratórias no 
ambiente e os impactos ambientais gerados. Discutimos ainda os 
mecanismos de gerenciamento destes biomas através de um manejo 
ambiental sustentável. 

71 

Educação Ambiental e 
Cidadania 

Perceber o ambiente em que vivemos. A relação entre a espécie humana e 
o patrimônio natural. Conhecer as principais variáveis ambientais 
importantes para a continuidade da vida no planeta. Orientação sobre ações 
de cidadania e meio ambiente. 

74 

Ensino Fundamental I - 
História Geo. e Ciências1 

História, Geografia e Ciências para crianças de 6 a 7 anos - Meu mundo e 
meu espaço 82 

Ensino Fundamental I - 
História Geo. e Ciências2 

História, Geografia e Ciências para crianças de 8 a 10 anos - Tempo e 
Espaço em Mudanças 164 

Ensino Fundamental I -
Inglês 1 

Inglês para crianças de 6 a 7 anos - Kids Beginners 24 

Educação Corporativa 

O conjunto de modificações nas organizações está provocando novos 
paradigmas de gestão empresarial, de processos, de pessoas e 
relacionamento com o mercado. O Curso de Educação Corporativa tem 
como objetivo oferecer à comunidade empresarial e laboral um conjunto de 
princípios, conceitos e reflexões com o fim de contribuir para o 
aprofundamento da compreensão sobre tão importante assunto como o é a 
Educação Corporativa. Está estruturado em 10 aulas, com base em estudos, 
vivências profissionais e o referencial teórico já existente que prima pela 
qualidade da abordagem de autores como Jeanne Meister e Marisa Eboli, 
entre outros. 

70 

Educação Psicomotora 

O Curso de Educação Psicomotora apresenta os princípios teóricos e 
práticos das várias linhas de abordagem desse campo do saber e analisa sua 
inserção e diferentes perspectivas no campo educacional. A partir de uma 
abordagem histórica, os princípios teóricos e práticos que orientam as várias 
linhas de abordagem psicomotora; a inserção da psicomotricidade e suas 
diferentes perspectivas no campo educacional e psicopedagógico. 

32 

Educação, Corpo e Arte 

Ensinar arte. Por quê? Fazer e apreciar arte. Vários jeitos de dançar. O corpo 
em movimento. O movimento e o espaço. O movimento e o tempo. A 
história da dança: a dança que conta uma história. Hora de representar. 
Diversos lugares para representar. Ação - improviso. Ação - texto dramático 
e gêneros teatrais. Fantoches, máscaras e sombras. 

69 

Educação, Corpo e 
Movimento 

Compreensão do desenvolvimento motor infantil e do modo como ele 
contribui no desenvolvimento integral da criança, do nascimento aos seis 
anos. Desenvolvimento infantil. A psicomotricidade e os objetivos da 
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Educação Infantil. Atividades rítmicas. Educação física. 

Elaboração de Roteiros e 
Pacotes 

Viajar é uma das coisas mais desejadas pelas pessoas durante férias e 
feriados. Para que isso se torne ainda mais prazeroso, é muito importante 
que haja um roteiro turístico, que pode ser elaborado por uma agência de 
viagens ou por qualquer pessoa. Pelo ensino a distância você poderá fazer 
o curso de Elaboração de Roteiros e Pacotes, que ajudará pessoas ou 
agências de turismo que desejam elaborar roteiros de viagens de maneira 
bem estruturada, seja pelo Brasil ou pelo exterior, proporcionando uma 
viagem mais tranquila e sem imprevistos. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. 

48 

Elaboração e Análise de 
Projetos 

O desenvolvimento de projetos é uma atividade cada vez mais estratégica 
no cotidiano das empresas. Sua importância vem acompanhada da 
necessidade de aumentar a eficiência ao longo dos ciclos de planejamento 
e execução. Neste material é abordada a busca do gerenciamento eficaz de 
projeto a partir do conhecimento dos principais conceitos aplicados à 
elaboração e análise de projetos. 

30 

Elaboração e Planejamento 
de Projetos Sociais 

Conceitos básicos sobre planejamento, métodos de elaboração de projetos 
sociais. Histórico das políticas sociais, ordenamento em vigor para o setor. 
Processo de planejamento análise da problemática, análise da participação, 
objetivos e resultados esperados. Elabora e avalia projetos sociais no setor 
público e na sociedade civil (Terceiro Setor, ONGs, Fundações etc). 
Metodologias para construção e uso de variáveis e indicadores sociais, 
culturais e econômicos. Abordagens teóricas do processo de 
desenvolvimento moderno, a questão do desenvolvimento global e local; 
políticas públicas e projetos sociais. 

74 

Empreendedorismo 

Atualmente, o empreendedor é indispensável na gestão de negócios e 
profissionais com essa característica são os mais procurados pelas 
empresas. Mas afinal, o que é empreendedorismo? Pelo ensino a distância 
você poderá fazer o curso de Empreendedorismo, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja entender melhor qual o 
significado dessa palavra tão utilizada no ramo dos negócios e sonha em se 
destacar no mercado de trabalho, através da abordagem de temas como o 
poder, a busca de oportunidades, o planejamento, entre outros assuntos 
relevantes. 

36 

Empreendedorismo 

O Papel dos Novos Negócios no Desenvolvimento da Economia; Modelos 
de Empreendedorismo; Características Sociais e Comportamentais do 
Empreendedor; Empreendedorismo e Intra empreendedorismo; Valores e 
Competências Empreendedoras; Plano de Negócios como Ferramenta de 
Decisão Empresarial; Busca de Recursos Necessários; Questões Legais na 
Constituição da Empresa, do trabalho, correição parcial, despesas 
processuais. 

75 

ENEM - Ciências da 
natureza e suas tecnologias 

ENEM - Ciências da natureza e suas tecnologias 252 

ENEM - Ciências da 
natureza e suas tecnologias - 

Questões 

ENEM - Ciências da natureza e suas tecnologias - Questões 
30 

ENEM - Ciências humanas e 
suas tecnologias 

ENEM - Ciências humanas e suas tecnologias 230 

ENEM - Ciências humanas e 
suas tecnologias - Questões 

ENEM - Ciências humanas e suas tecnologias - Questões 20 

ENEM - Linguagens, 
códigos e suas tecnologias 

ENEM - Linguagens, códigos e suas tecnologias 380 
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ENEM - Linguagens, 
códigos e suas tecnologias - 

Questões 

ENEM - Linguagens, códigos e suas tecnologias - Questões 
16 

ENEM - Matemática e suas 
tecnologias 

ENEM - Matemática e suas tecnologias 212 

ENEM - Matemática e suas 
tecnologias -Questões 

ENEM - Matemática e suas tecnologias - Questões 14 

Ensino de Artes O convívio com a arte em geral. Estudo de técnicas artísticas. Preparação 
do material. Utilização de sucatas. 39 

Ensino de Língua 
Portuguesa 

A crise no ensino de língua portuguesa; o erro em ensino de língua 
portuguesa; a sistematização do ensino de língua e de gramática; o ensino 
de língua portuguesa e qualidade de vida. 

70 

Ensino Fundamental I -Artes Arte pelo mundo - Artes para crianças de 6 a 10 anos 88 

Ensino Fundamental I -
Espanhol 1 

Espanhol para crianças de 6 a 7 anos - Niños Principiantes I 24 

Ensino Fundamental I -
Espanhol 2 

Espanhol para crianças de 8 a 10 anos - Niños Principiantes II 36 

Ensino Fundamental I -
Francês 1 

Francês para crianças de 6 a 7 anos - Enfants Débutants I 24 

Ensino Fundamental I -
Francês 2 

Francês para crianças de 8 a 10 anos - Enfants Débutants II 36 

Ensino da Matemática 

A disciplina de Ensino de Matemática traz aos professores a reunião de uma 
variedade seleta do que foi construído e validado ao longo dos anos no que 
diz respeito ao ensino de matemática na Educação Infantil. Apresenta e 
discute a aprendizagem de conceitos matemáticos na infância; a matemática 
ontem e hoje e as práticas correntes; o panorama mundial: razões para a 
mudança no ensino da matemática; o letramento matemático; os objetivos 
da Educação Infantil e da educação matemática; os parâmetros para o 
currículo de Matemática na Educação Infantil; o conhecimento lógico- 
matemático; as concepções de ensino-aprendizagem da matemática; o 
sistema de numeração; as grandezas e medidas; a geometria na Educação 
Infantil; os jogos e brincadeiras para aprender matemática; a pedagogia de 
projetos didáticos: ideias para a Matemática. 

57 

Ensino Fundamental II -
Língua Portuguesa 5 

Ortografia, acentuação e Pontuação 6 

Ensino Fundamental II -
Língua Portuguesa 6 

Texto e elementos do texto 12 

Ensino Fundamental II -
Língua Portuguesa 7 

Verbos 2 

Ensino Médio - Biologia1 Anatomia e Fisiologia Humana 24 

Ensino Médio - Biologia10 Zoologia 14 

Ensino Médio - Biologia2 Bioquímica 6 

Ensino Médio - Biologia3 Botânica 16 

Ensino Médio - Biologia4 Citologia 14 

Ensino Médio - Biologia5 Ecologia 12 

Ensino Médio - Biologia6 Embriologia e Histologia 10 
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Ensino Médio - Biologia7 Evolução 8 

Ensino Médio - Biologia8 Genética 16 

Ensino Médio - Biologia9 Microbiologia 8 

Ensino Médio - Espanhol1 Adjetivos 2 

Ensino Médio - Espanhol2 Advérbios, Preposiciones, Conjunciones 6 

Ensino Médio - Espanhol3 Artículos 2 

Ensino Médio - Espanhol4 Numerales 2 

Ensino Médio - Espanhol5 Pronombres 2 

Ensino Médio - Espanhol6 Substantivos 2 

Ensino Médio - Espanhol7 Verbos 4 

Ensino Médio - Física 1 Cinemática 20 

Ensino Médio - Física 2 Dinâmica, Mecânica dos Fluidos e Gravitação 14 

Ensino Médio - Física 3 Eletricidade 12 

Ensino Médio - Física 4 Eletromagnetismo e Física Moderna 10 

Ensino Médio - Física 5 Ondas 12 

Ensino Médio - Física 6 Óptica 16 

Ensino Médio - Física 7 Termodinâmica  

Ensino Médio - Geografia 1 América. África e Oceania 8 

Ensino Médio - Geografia 2 Brasil: características físicas e econômicas 18 

Ensino Médio - Geografia 3 Brasil: questões urbanas e sociais 12 

Ensino Médio - Geografia 4 Espaço Geográfico: A nova ordem mundial 8 

Ensino Médio - Geografia 5 Europa e Ásia 12 

Ensino Médio - Geografia 6 Regionalização brasileira 10 

Ensino Médio - Geografia 7 Representação da Terra e suas paisagens 20 

Ensino Médio - Gramática 1 Análise sintática 20 

Ensino Médio - Gramática 2 Classes de palavras II 8 

Ensino Médio - Gramática 3 Concordância e Regência 6 

Ensino Médio - Gramática 4 Variações linguísticas, fonologia, ortografia e semântica 14 

Ensino Médio - Gramática 5 Verbo 10 

Ensino Médio - História 1 Brasil colônia 10 

Ensino Médio - História 2 Brasil Império 10 

Ensino Médio - História 3 Brasil República 20 

Ensino Médio - História 4 Grandes navegações e o Imperialismo 10 

Ensino Médio - História 5 O Mundo entre guerras 16 

Ensino Médio - História 6 Pré-história, Mundo Antigo, Medieval e Moderno 18 

Ensino Médio - Literatura 1 Arte literária e Literatura Portuguesa 08 

Ensino Médio - Literatura 2 Modernismo 12 
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Ensino Médio - Literatura 3 Pós-Modernismo 2 

Ensino Médio - Literatura 4 Quinhentismo Barroco e Arcadismo 4 

Ensino Médio - Literatura 5 Realismo Naturalismo Parnasianismo e Simbolismo 6 

Ensino Médio - Literatura 6 Romantismo 4 

Ensino Médio - Matemática 
1 

Análise Combinatória e Probabilidade 14 

Ensino Médio - Matemática 
10 

Trigonometria 16 

Ensino Médio - Matemática 
2 

Funções 16 

Ensino Médio - Matemática 
3 

Funções Exponenciais e Logarítmicas 8 

Ensino Médio - Matemática 
4 

Geometria Analítica 8 

Ensino Médio - Matemática 
5 

Geometria Espacial 14 

Ensino Médio - Matemática 
6 

Geometria Plana 18 

Ensino Médio - Matemática 
7 

Matrizes Determinantes e Sistemas Lineares 12 

Ensino Médio - Matemática 
8 

Números Complexos e Polinômios 10 

Ensino Médio - Matemática 
9 

Sequências 6 

Ensino Médio – Química 1 Eletroquímica e Radioatividade 12 

Ensino Médio – Química 10 Termoquímica e Cinética 8 

Ensino Médio – Química 2 Equilíbrio Químico 12 

Ensino Médio – Química 3 Estequiometria e Gases 6 

Ensino Médio – Química 4 Funções Inorgânicas 12 

Ensino Médio – Química 5 Funções orgânicas 12 

Ensino Médio – Química 6 Matéria Transformação Átomo e Modelos Atômicos 12 

Ensino Médio – Química 7 Propriedades Orgânicas 8 

Ensino Médio – Química 8 Reações Orgânicas 20 

Ensino Médio – Química 9 Tabela Periódica e Ligações Químicas 12 

Ensino Médio – Redação Produção de texto 20 

Ensino Religioso e a 
Interdisciplinaridade 

O que é a Interdisciplinaridade; Trabalho interdisciplinar com o Ensino 
Religioso; Condução das aulas de Ensino Religioso; Recursos para 
dinamizar a aula de Ensino Religioso; Pluralismo religioso 

40 

Escola e Sociedade 
Conceituação de sociedade e de comunidade; homem e vida coletiva; a 
escola como espaço de viver junto e aprender junto; comunidade, escola e 
papel do entorno; a violência contra a escola e no seu interior. 

42 

Espanhol Instrumental Textos contextualizados com exemplos retirados do cotidiano das 
empresas, tendo como objetivo aperfeiçoar a recepção e produção da língua, 15 
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em nível básico; Revisão das estruturas gramaticais necessárias à 
compreensão de textos, aplicação do conteúdo à realidade do secretariado. 

Estratégia Competitiva 

Atualmente a estratégia competitiva é indispensável para empresas que 
buscam um planejamento de marketing consistente nas suas ações, e agora 
você pode entender melhor sobre competitividade pelo ensino a distância. 
Com curso de Estratégia Competitiva você vai abrir novos horizontes 
profissionais e aprenderá caminhos estratégicos para atuar em um mercado 
de alta competitividade e alcançar metas e o sucesso esperado. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

36 

Estratégia de Gestão de 
Processos e da Qualidade 

Para que o desenvolvimento de uma organização seja eficiente, é 
fundamental a existência de pessoas competentes para planejar uma 
estratégia corporativa. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Estratégia de Gestão de Processos e da Qualidade, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja adquirir conhecimentos para a 
aplicação de uma gestão de qualidade, através da abordagem de temas como 
as diretrizes estratégicas, os 5 Ss, entre outros assuntos relevantes. Neste 
curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter 
o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. O 
assunto explorado é a estratégia de gestão de processos e da qualidade, que 
pode ser definido como um conjunto de elementos inter-relacionados que 
são projetados para gerar produtos finais, cujo valor comercial supere o total 
dos custos envolvidos para obtê-lo e, para isso, é necessário uma série de 
conhecimentos e desdobramentos de atividades para o ganho de vantagens 
competitivas frente aos concorrentes. 

15 

Estratégia de Marketing 

Em uma organização, as estratégias de marketing devem ser planejadas de 
maneira eficiente e precisam ser elaboradas por pessoas capacitadas, pois 
devem acompanhar as atualizações do mercado. Pelo ensino a distância 
você poderá fazer o curso de Estratégia de Marketing, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja entender como se desenvolve o 
planejamento de marketing de uma empresa, através da abordagem de 
temas como a segmentação de mercado, o conceito de marketing, o 
posicionamento de mercado, entre outros assuntos relevantes. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. Em uma 
organização, as estratégias de marketing devem ser planejadas de maneira 
eficiente e precisam ser elaboradas por pessoas capacitadas, pois devem 
acompanhar as atualizações do mercado. Pelo ensino a distância você 
poderá fazer o curso de Estratégia de Marketing, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja entender como se desenvolve o 
planejamento de marketing de uma empresa, através da abordagem de 
temas como a segmentação de mercado, o conceito de marketing, o 
posicionamento de mercado, entre outros assuntos relevantes. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

15 

Estratégia Empresarial 
O Curso de Estratégia Empresarial apresenta os principais conceitos 
referentes à estratégia empresarial. Sua estrutura é baseada no processo 
estratégico, analisando como ela é concebida e implantada nas empresas. 

30 

Estratégia Empresarial e de 
Recursos Humanos 

O Curso de Estratégia Empresarial apresenta os principais conceitos 
referentes à estratégia empresarial. Sua estrutura é baseada no processo 
estratégico, analisando como ela é concebida e implantada nas empresas. 
Para atingir o sucesso, uma organização necessita de uma estratégia 
empresarial e um diagnóstico ambiental fundamentado, para que as 
melhores decisões possam ser tomadas. Pelo ensino a distância você poderá 
fazer o curso de Estratégia Empresarial e de Recursos Humanos, que abrirá 
novos horizontes profissionais para quem deseja desenvolver metodologias 

45 
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que visam a melhoria no desempenho dos colaboradores e na gestão 
estratégica de recursos humanos, através da abordagem de temas como o 
planejamento estratégico, a análise do ambiente interno, os fundamentos da 
estratégia, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. 

Estratégia Logística 

O Curso Estratégia Logística apresenta as questões relativas às bases 
conceituais e práticas da logística, tanto no aspecto estratégico quanto no 
tático e operacional, de forma a proporcionar uma construção sólida de 
conhecimentos que podem ser replicados nas atividades práticas do leitor. 

36 

Estudo Arquitetônico Para 
Gestores Imobiliários 

Projeto Arquitetônico. Priorizar o atendimento das necessidades usuais do 
dia a dia profissional. Código de Obras e Plano Diretor das cidades. 45 

Ética e Cidadania 
A organização social e a dinâmica social. Democracia e cidadania. Vida 
política e ética. Ética e cidadania. Cultura. Cidadania e os mecanismos de 
inclusão social. As formas de participação social. 

30 

Ética e Formação do 
Educador 

A crise de valores e a diferenciação entre moral e ética. Diferenciação de 
regras, princípios e valores e seu impacto no convívio com a sociedade. O 
agir adulto e a evolução do juízo moral. 

25 

Estratégias em Recursos 
Humanos 

Neste curso você irá aprender sobre a empresa e seus recursos 
fundamentais, o conceito de planejamento estratégico de Recursos 
Humanos, o processo de gerenciamento estratégico de Recursos Humanos, 
as transformações do trabalho em um mundo globalizado e por fim a 
resistência à implantação do gerenciamento estratégico. 

15 

Ética e Responsabilidade 
Profissional 

A proposta básica é refletir sobre a ética e a responsabilidade profissional, 
funcionando como uma introdução ao tema para pessoas que desejam 
conhecer as ideias sobre ética e moralidade dentro das profissões 

45 

Ética e Responsabilidade 
Social 

A ética e os gregos. Ética cristã medieval. A ética segundo a religião. A 
ética cristã filosófica. A ética moderna. Ética contemporânea. Ética do 
discurso. A religação ética 

36 

Ética Nas Organizações 
Abordagem da Ética presente dentro das empresas, relacionando ao 
trabalho em equipe, relações de hierarquia, postura profissional e 
relacionamento interpessoal. Analisa os códigos de ética nas organizações. 

18 

Excel 2007 

O Microsoft Excel 2007 é mais nova versão do programa Microsoft Excel, 
que é baseado em planilhas eletrônicas, ou seja, páginas em formato 
matricial compostas por células e formadas por linhas e colunas. Entre as 
novidades dessa nova versão, estão as variedades nas extensões de arquivos 
baseadas em XML, um layout incrivelmente inovador formado de menus 
orientados por abas e uma porção de outras facilidades que tornaram essa 
nova versão da ferramenta muito e eficiente. O Microsoft Excel 2007 é 
muito utilizado para cálculos, estatísticas, gráficos, relatórios, formulários 
e entre outros requisitos das rotinas empresariais, administrativas e 
domésticas. Recomenda-se 28 horas de estudos. 

28 

Excel 2010 

Neste curso serão apresentadas as novidades da versão 2010. Além disso, o 
aluno vai aprender a formatação de planilhas e de números, a classificação 
de dados, a utilizar fórmulas e funções. Além da inserção e formatação de 
ilustrações, formatação de texto, criação de gráficos, utilização de mini 
gráficos, formatação condicional, etc. Aproveite o curso e faça o uso dessa 
ferramenta você também. Recomenda-se 20 horas de estudos. 

20 

Excel 2013 

O Microsoft Excel 2013 é um programa de planilha eletrônica de cálculos 
que facilita o controle de dados permitindo uma rápida localização de 
informações, reduzindo o tempo e o esforço empreendidos nesse tipo de 
trabalho. Neste curso serão apresentadas as novidades da versão 2013. 

20 
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Além disso, o aluno vai aprender a formatação de planilhas e de números, 
a classificação de dados, a utilizar fórmulas e funções. Além da inserção e 
formatação de ilustrações, formatação de texto, criação de gráficos, 
utilização de mini gráficos, formatação condicional, etc. Aproveite o curso 
e faça o uso dessa ferramenta você também. 

Excel 2016 

O Excel 2016 é um programa de criação e gerenciamento de planilhas 
eletrônicas. Ele possibilita guardar diversos tipos de dados e depois 
manipulá-los através de inúmeros cálculos e fórmulas. Neste curso serão 
apresentadas as novidades da versão 2016, que podem ser percebidas 
facilmente, sua aparência foi atualizada, muito mais bonito, organizado e 
prático, além de funções aprimoradas e acrescentadas. O aluno aprenderá 
sobre a formatação de planilhas e números, a classificação de dados, a 
utilizar fórmulas e funções, inserção e formatação de ilustrações, 
formatação de texto, criação de gráficos, utilização de mini gráficos, 
formatação condicional, e muito mais. 

20 

Excel para Web 

Este curso tem como objetivo apresentar os recursos e funcionalidades da 
versão online do Excel. O Excel 2013 online é parte do pacote de aplicativos 
do Microsoft Office Web e tem como objetivo integrar as principais 
funcionalidades dessa ferramenta com recursos de divulgação e 
compartilhamento online. Recomenda-se 16 horas de estudos. 

16 

Filologia Românica 
Filologia. Filologia Românica. Origem e evolução do Latim. Fatores de 
dialetação do Latim vulgar. Fragmentação linguística da România. Tudo 
isso e mais você irá encontrar neste curso. 

66 

Filosofia Das Ciências 
Sociais 

Conceito de epistemologia. Análise crítica das principais linhas de reflexão 
epistemológica em Ciências Sociais. Fundamentos da teoria do 
conhecimento: relação ciência-ideologia, relação sujeito objeto, relação 
objetividade-subjetividade, conceito de lei e teoria. Construção de modelos 
multifatoriais, reducionismo, individualismo e holismo metodológicos. A 
problematização teórica e empírica de um objeto de estudo: a escolha dos 
referenciais teóricos na construção da revisão bibliográfica. 

41 

Filosofia do Direito 
Introdução à Filosofia. Conceitos de Justiça e Direito. Estudo dos grandes 
filósofos e suas relações com o Direito. Sócrates. Aristóteles. Platão. Kant. 
Hegel. Marx. Correntes do Direito. Pensamento moderno. 

36 

Finanças Corporativas 

Ter o conhecimento em finanças é fundamental para qualquer pessoa que 
está envolvida no mercado de trabalho, independentemente da sua área de 
atuação. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Finanças 
Corporativas, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja 
adquirir conhecimento em importantes conceitos relacionados às finanças, 
como o fluxo de caixa, a estrutura de capital, a gestão de estoques, o capital 
de giro, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. 

36 

Fireworks CS6 

O Adobe Fireworks é um software desenvolvido para a criação de layouts, 
ilustrações e elementos gráficos para sites e aplicações online. Este curso 
apresenta as melhorias criadas para a versão CS6 da suite de programas 
Adobe. Serão abordados assuntos sobre a interface e os conceitos deste 
programa, bem como a utilização de suas ferramentas e como aplicar suas 
técnicas em trabalhos de nível profissionalizante. Ao final do curso o aluno 
estará apto a criar, manipular e editar peças gráficas, logotipos, layouts, 
animações e banners. 

20 

Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos da Educação 

Especial e Inclusiva 

Durante o curso Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação 
Especial e Inclusiva você aprenderá sobre a inclusão escolar, dissonâncias 
entre Teoria e Prática, as Necessidades Educativas Especiais e muito mais. 
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Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos Para a 
Educação em Tempo 

Integral 

Este curso apresenta uma discussão acerta da temática da Educação 
Integral, que vem se consolidando com seus desafios, seus limites e suas 
possibilidades, na perspectiva da efetivação de uma política pública 
necessária no território brasileiro. 

38 

Fundamentos Teóricos e 
Práticos do Ensino de 

Ciências 

O objetivo deste curso é ajudar a reorientar a atual prática docente nas 
Ciências Naturais, buscando integrar conteúdos já conhecidos às modernas 
concepções de alfabetização cientifica, preconizando o uso de variadas 
abordagens metodológicas. 

60 

Flash MX 

O Adobe Flash possui o título de ferramenta líder no mundo para 
desenvolvimento de conteúdo multimídia e permite muito mais que a 
simples criação de animações. Apresentam-se ferramentas avançadas para 
criação de scripts e depuração, referência de código interno e componentes 
predefinidos para utilizar rapidamente aplicativos destinados à Web, tudo 
em um ambiente de trabalho melhorado e de mais fácil utilização. 
Recomenda-se 28 horas de estudos. 

28 

Fonética e Fonologia da 
Língua Inglesa 

Estudo sobre os sons e símbolos das letras na língua inglesa. Prática e 
reflexão sobre a fonética e a fonologia. 44 

Formação de Competências 

Formação de Competências (teoria e prática); Aprendizagem 
Organizacional (foco em competências); Gestão de Pessoas e Gestão de 
Competências (histórico); Competências Básicas e Essenciais (core 
competence); A importância das pessoas nas organizações; 
Desenvolvimento Pessoal; Trabalho em Equipe; Gestão Participativa. 

15 

Formação Docente Para a 
Diversidade 

Conceito de educação e a diversidade curricular. A formação docente e 
perspectivas de atuação. Histórico, legislação e as políticas públicas de 
avaliação nos níveis de ensino. Modalidades de ensino, finalidades, 
objetivos e características curriculares. Variadas modalidades de ensino e 
especificidades. O panorama brasileiro da diversidade da educação e 
asações para a universalização de acesso à educação. 

60 

Frase, Oração e Período 

Neste curso trataremos de um dos mais fundamentais níveis de análise 
gramatical da língua portuguesa - a sintaxe do período simples. Partimos da 
abordagem mais geral para a mais específica, na descrição e análise dos 
termos da oração. Procuramos vincular a perspectiva da tradição 
gramaticalcom outra perspectiva mais ampla, de viés funcional ou textual. 

36 

Fundamentos Biológicos do 
Desenvolvimento Infantil 

O desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Controle de esfíncter. 
Alimentação da criança. Anemia ferropriva. A influência da relação 
materno- infantil. A importância da higiene. O sono da criança. 

41 

Fundamentos da Ciência 
Política 

Conhecer os conceitos da Ciência Política é fundamental para o 
entendimento da formação do Estado Moderno e suas atribuições culturais, 
e agora você vai poder se aprofundar no tema através do ensino a distância. 
Com curso de Fundamentos da Ciência Política você vai abrir novos 
horizontes profissionais e aprenderá a ter uma análise filosófica da ciência 
política durante toda a sua evolução e transformações. Neste curso online 
você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

60 

Fundamentos da Educação 
do Campo 

A Educação do Campo é um fenômeno protagonizado pelos movimentos 
sociais do campo. É uma concepção de sociedade que interroga a educação 
rural. A educação rural também é uma concepção de sociedade que entende 
o campo como lugar de atraso. A Educação do Campo tem seu marco na I 
Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo realizada ano 
de 1998 em Goiás. Para entender esse fenômeno da realidade brasileira há 
que refletir sobre os sistemas de produção do campo (do escravismo ao 
campesinato); a perspectiva da formação integrada a partir da agroecologia; 
os problemas socioambientais do campo trazidos pela modernização; as 
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relações de trabalho no campo; e, as políticas pública para a Educação do 
Campo. 

Fundamentos de Economia 

Conhecer os conceitos da história da economia a partir da Revolução 
industrial é fundamental para o entendimento da atual situação mercado 
financeiro mundial. Com curso a distância de Fundamentos da Economia 
você vai abrir novos horizontes profissionais e aprenderá a ter uma visão 
mais clara dos principais acontecimentos históricos e a situação atual da 
economia brasileira e mundial. Neste curso online você pode estudar em 
casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 36 horas de 
estudos. 

36 

Fundamentos do Ensino 
Religioso 

Ensino religioso como área de conhecimento; Pressupostos metodológicos 
para o Ensino Religioso; Metodologia e didática para o Ensino Religioso; 
Legislação e políticas educacionais para o Ensino Religioso; Filosofia do 
Ensino Religioso; O que ensinar no Ensino Religioso; Abordagem do 
Ensino Religioso na Educação escolar; O interesse e a necessidade do 
Ensino Religioso. 

53 

Fundamentos do Texto em 
Língua Inglesa i 

Análise de textos autênticos em língua inglesa, seus aspectos linguísticos e 
sua organização. Produção de pequenos textos a partir dos exemplares 
estudados. 

66 

Fundamentos do Texto em 
Língua Inglesa ii 

Análise de textos autênticos em língua inglesa observando a formalidade, a 
organização textual e seus. Aspectos léxico-gramaticais. Produção de 
pequenos textos a partir dos exemplares estudados 

88 

Fundamentos do Texto em 
Língua Portuguesa 

Elementos histórico-sociais e psicopedagógicos do ensino e da 
aprendizagem da língua e aspectos da produção do texto em língua 
portuguesa. 

58 

Fundamentos do Texto 
Literário 

A Teoria da Literatura se organiza a partir do reconhecimento de que um 
patrimônio da humanidade - a literatura, enquanto conjunto das expressões 
verbais que, por escrito ou oralmente, contém um pendor artístico – requer 
estudo, análise e posicionamento crítico. 

67 

Fundamentos Econômicos 
da Educação 

O desenvolvimento econômico colabora muito para o crescimento da 
educação, e é muito importante estar por dentro de quais são essas 
influencias. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Fundamentos Econômicos da Educação, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja refletir sobre as relações entre a economia e 
a educação, através da abordagem de temas como os processos produtivos, 
a teoria do desenvolvimento, o Fordismo Keynesiano, entre outros assuntos 
relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um material 
de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional 
em pouco tempo. Recomenda-se 45 horas de estudos. 

66 

Fundamentos Metodológicos 
em Eja I 

O início da EJA e sua evolução até chegar aos moldes como é conhecida 
hoje. A teoria de Paulo Freire. Organização curricular para EJA. O 
planejamento pedagógico e a metodologia de ensino na EJA. Alunos da 
EJA. Fundamentos metodológicos da EJA. 

55 

Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos da 

Alfabetização 

Apresenta a concepção de alfabetização na perspectiva histórica e seus 
fundamentos teórico-metodológicos propondo encaminhamentos das 
práticas pedagógicas nessa área. Discute a avaliação do processo de ensino 
da língua escrita. 

39 

Fundamentos em Finanças 

Todo profissional que possui ou trabalha em uma empresa, precisa ter um 
bom conhecimento em fundamentos financeiros, por se tratar de um 
departamento fundamental para o equilibro da organização. Pelo ensino a 
distância você poderá fazer o curso de Fundamentos em Finanças, que 
abrirá novos horizontes profissionais para pessoas que desejam adquirir 
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conhecimento em conceitos financeiros, através da abordagem de temas 
como fluxo de caixa, risco e retorno, análise de investimentos, entre outros 
assuntos importantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um 
material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação 
profissional em pouco tempo. 

Fundamentos Gerais da 
Educação 

Refletir sobre pontos que se julga ideal para o desenvolvimento do 
educando e o real frente a operacionalização em sala de aula. O educando 
como um ser reflexivo e atuante na sociedade frente os desafios da escola, 
como instrumentalizar e aliar o meio social e a educação, considerando a 
prática pedagógica e a diversidade humana. 

37 

Fundamentos Gerais da 
Educação Básica 

O Curso de Fundamentos Gerais da Educação Básica apresenta um convite 
a reflexão sobre os fundamentos filosóficos e pedagógicos do Ensino Médio 
presentes nas Diretrizes Curriculares. Além de apresentar as três áreas do 
conhecimento: linguagens e suas representações, a condição humana como 
objeto de reflexão e a natureza em transformação. Para essas áreas, as 
informações são organizadas com as suas respectivas definições, 
disciplinas, competências, alternativas metodológicas e o processo de 
avaliação. 

91 

Fundamentos Históricos, 
Biológicos e Legais da 

Surdez 

A educação de surdos, no decorrer da história, sofreu transformações 
importantes em suas concepções, inicialmente sendo marcada por uma 
característica discriminatória e de segregação, evoluindo para a visão atual 
da inclusão, em que a escola transforma-se em local de aceitação e 
convivência com as diferenças. Dessa forma, o Curso de Fundamentos 
Históricos, Biológicos e Legais da Surdez apresenta de forma 
contextualizada, dentro de uma perspectiva cronológica, toda a 
transformação na área educacional, as lutas, avanços sociais e as conquistas 
legais que derivaram dessa evolução. 

48 

Fundamentos Teóricos da 
Língua Portuguesa 

Apresenta as concepções de linguagem e letramento, esclarecendo os 
conceitos fundamentais das funções de linguagem e a relação oralidade- 
escrita. Discute a metodologia e avaliação no ensino de Língua Portuguesa. 
Elementos histórico-sociais e psicopedagógicos do ensino e da 
aprendizagem da língua e aspectos da produção do texto em língua 
portuguesa. 

45 

Fundamentos Teóricos do 
Pensamento Matemático 

Estrutura cognitiva e processo de conhecimento da matemática na educação 
infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental; objetivos e conteúdos 
programáticos da matemática para a educação infantil e as séries iniciais do 
ensino fundamental; inter-relações com as demais áreas curriculares; 
fundamentos teóricos e metodológicos; conceitos fundamentais; 
informações básicas de estatística; formas de avaliação. 

82 

Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos da Educação 

Infantil 

Histórico da Educação Infantil; DCN para a Educação Infantil. objetivos; 
RCNEI, importância para o delineamento pedagógico da Educação Infantil; 
Características educacionais para a Educação Infantil; Planejamento 
pedagógico e atividades para a Educação Infantil; O professor de Educação 
Infantil e a formação para a prática pedagógica na Educação Infantil; A 
importância da formação integral da criança na etapa da Educação Infantil. 

32 

Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos da Inclusão 

O Curso de Fundamentos e Teóricos e Metodológicos da Inclusão discorre 
sobre temas voltados ao trabalho do educador com alunos com necessidades 
educativas especiais, ou ainda, alunos com estilos cognitivos e de 
aprendizagem singulares. Apresenta subsídios que auxiliam os profissionais 
da educação a compreender a educação e suas perspectivas no contexto 
cultural e histórico; conhecer as orientações das políticas educacionais 
inclusivas; discorrer sobre a percepção que se tem do lugar e da função do 
educador e do aluno com deficiência. É indicado a todos os estudantes que 
buscam atualização de conhecimentos e qualificação profissional, além de 
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reflexões que lhes auxilie na prática pedagógica. 

Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos do Ensino da 

Física 

O objetivo do ensino de Física e a percepção dos estudantes. Os PCNs e o 
ensino de Física no Brasil. Utilização de Resolução de Problemas no Ensino 
de Física. Atividades Experimentais no Ensino de Física. História da 
Ciência como ferramenta no Ensino de Física. A Educação CTSA. 

40 

Fundamentos Teóricos e 
Práticos do Ensino de 

Geografia 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 
Paisagem. Espaço Geográfico. Relação Sociedade-Natureza. Rural e 
urbano. 

81 

Fundamentos Teóricos e 
Práticos do Ensino de 

História 

Os conteúdos de História segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais; 
História das organizações populacionais; deslocamentos populacionais; 
Organizações e lutas de grupos sociais e étnicos; Organizações políticas e 
administrações urbanas; Organização histórica e temporal; O ensino da 
História do Brasil a partir de temas; Identidade nacional; Relações de poder; 
Movimentos sociais; Mitos; Cidadania; Linguagens e ensino; 
Conhecimento de mundo: possibilidades; Livros didáticos, Por que visitar 
museus; O jornal na sala de aula; A história cantada; A televisão na sala de 
aula; A História através do cinema: Quadrinhos; danças e Brincadeiras. 

65 

Geografia Humana e 
Econômica 

O estudo da distribuição, da evolução e dos movimentos populacionais e 
seus condicionantes sócio espaciais. Aspectos da dinâmica espaço- 
populacional brasileira através da história até a atualidade. As relações entre 
cultura e espaço geográfico. Teorias da geografia política e aspectos gerais 
da geopolítica brasileira. 

57 

Pesquisa Social 

A pesquisa social e sua função nos os diferentes tipos de pesquisa. O 
processo da pesquisa social empírica, os princípios básicos, metodológicos 
e suas implicações nos métodos e técnicas específicos. O planejamento da 
pesquisa social. A formulação de um projeto de pesquisa. 

66 

Planejamento e Avaliação 
em Projetos de Educação 

Ambiental 

Impactos ambientais. Conceito e Importância. Sistema de Gestão da 
Qualidade: Norma ISO 9000:2000. Sistema de Gestão Ambiental: Norma 
ISO 14001. Avaliação dos danos ambientais. Projetos: elaboração e gestão. 

96 

Sociologia da Educação 
Sociologia e educação; Sociologia da educação no Brasil; Educação e 
família; infância e juventude; Escola; Estratificação social; Movimentos 
sociais; Estado; Profissão docente. 

114 

Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos 

O gerenciamento integrado da cadeia logística representa importante fator 
para a competitividade empresarial visto a possibilidade de 
acompanhamento do fluxo de material em todas as etapas produtivas, 
envolvendo desde a produção até a distribuição, em tempo real, permitindo 
uma efetiva tomada de decisão frente à realidade experimentada. Este curso 
tem por objetivo fornecer informações quanto ao gerenciamento da cadeia 
logística, incluindo a avaliação de desempenho. 

30 

Gerenciamento de Marcas e 
Produtos 

Toda organização que deseja conquistar o sucesso e o reconhecimento do 
mercado, deve definir de maneira clara o posicionamento da marca e a 
forma como ela pretende ser vista pelo seu público. O curso e material 
abordam a administração de produtos e marcas, tratando da concepção à 
manutenção, sendo essa, uma das mais importantes áreas do marketing. 
Atualmente, as marcas constituem um patrimônio valioso, que precisa ser 
bem quantificado e gerido, para o sucesso da empresa. 

30 

Gerenciamento do Atacado e 
Varejo 

Este curso e material oferecem embasamento para uma atuação estratégica 
das empresas considerando as reflexões necessárias para um bom 
gerenciamento dos processos que envolvem a gestão do atacado e varejo. 
Isso porque o cenário atual exige conhecimentos profundos do mercado de 
atuação da empresa, suas peculiaridades, concorrentes e clientes-alvo, para 
que a mesma possa se manter em um mercado de crescente competitividade. 
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Gerenciamento Dos Modais 
de Transporte 

O Curso Gerenciamento dos Modais de Transporte apresenta conceitos e 
terminologias inerentes à administração logística, a partir de uma visão 
geral sobre o tema por meio da abordagem dos diversos modais de 
transporte utilizados. Possibilitando uma maior competitividade 
empresarial, e proporcionando os conhecimentos necessários para a gestão 
dos modais de transportes dentro de uma perspectiva de eficácia e 
eficiência. 

30 

Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento 

Sustentável 

A relação entre o Homem e a natureza disciplinada por meio do Direito. A 
origem do Direito Ambiental no Brasil. A autonomia do Direito Ambiental. 
Os princípios gerais do Direito Ambiental. Petróleo. Usinas hidrelétricas. 
Biomassa. Energia solar fotovoltaica. Energia eólica. Energia nuclear. Uso 
racional das matrizes energéticas. Perspectivas futuras. Desenvolvimento 
econômico X desenvolvimento sustentável. Globalização e discursos de 
sustentabilidade. É possível sustentabilidade como alternativa de 
desenvolvimento? 

54 

Gestão da Informação 

Nesta categoria você encontrará cursos que tratarão das principais 
ferramentas de gestão utilizadas na administração empresarial como: 
Gestão de Qualidade, Negócios, Ética, Orçamentos, Indicadores e muito 
mais. 

36 

Gestão da Informação e do 
Conhecimento 

A informação e o conhecimento são atributos fundamentais em uma 
organização. Com essas qualidades é possível estabelecer um melhor 
planejamento e uma busca constante por melhores resultados. Pelo ensino a 
distância você poderá fazer o curso de Gestão da Informação e do 
Conhecimento, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja 
desenvolver o domínio do saber e da gestão do conhecimento, através da 
abordagem de temas como o capital intelectual, a aprendizagem 
organizacional, a tecnologia da informação, entre outros assuntos 
relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um material 
de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional 
em pouco tempo. 

68 

Gestão da Informação 
Integrada 

Introdução e conceitos fundamentais em gestão da informação; Sistemas de 
comunicação; Redes de informação; Internet, VMI e EDI; Projetos de 
sistemas ERP; Impactos do comércio eletrônico na distribuição ao mercado; 
O pedido perfeito. Processamento e transferência de pedidos: industriais, 
varejo, cliente e canal WEB prioridades no processamento. Processamento 
paralelo versus sequencial; Pedidos em lotes e parciais; Consolidação de 
embarque; Rastreabilidade, GPS e RFID; A cadeia de suprimentos e a 
gestão de pedidos. O uso de softwares em gestão de pedidos 

36 

Gestão da Performance 

O Curso de Gestão Performance apresenta a importância de um gestor 
utilizar modernas ferramentas administrativas, para tornar a empresa 
competitiva através da metodologia da construção do pensamento 
estratégico e do envolvimento do corpo social nos resultados da empresa. 

30 

Gestão da Qualidade e 
Produtividade na Logística 

Este curso realiza uma inter-relação entre a logística e gestão da qualidade, 
descrevendo brevemente as principais funções da logística evidenciando-se 
sua relação com os principais elementos da qualidade. Aborda a evolução, 
fundamentos e principais ferramentas da qualidade e também os sistemas 
de gestão da qualidade com base na norma ISO 9001. 

30 

Gestão da Qualidade Total 

A preocupação com o controle de qualidade dos produtos e serviços de uma 
organização é fundamental para a satisfação dos clientes, além de ser um 
diferencial importantíssimo perante a concorrência. Pelo ensino a distância 
você poderá fazer o curso de Gestão da Qualidade Total, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja adquirir técnicas para realizar um 
planejamento de qualidade em uma organização, através da abordagem de 
temas como os fundamentos da qualidade, os seis sigmas, o custo da 
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qualidade, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 15 horas de 
estudo. 

Gestão da Qualidade: 
Operações em Turismo e 

Hospitalidade 

O objetivo deste curso é apresentar conceitos e metodologias para que os 
profissionais nas organizações da área de turismo e de hospitalidade, 
sempre com finalidade de conquistar o cliente e melhorar a qualidade dos 
serviços e o desempenho do negócio. 

72 

Gestão de Políticas Públicas 

Ciência política: evolução do conceito. Contexto mundial no final do 
séculoXX. Contexto político brasileiro. Contexto nacional da Educação nas 
décadas de 1980 e 1990. Conquista da cidadania plena. Democracia como 
ideal político. Governabilidade e globalização. 

45 

Gestão de Relacionamento 
Com o Mercado 

Estilos Gerenciais em Marketing; Construção do valor e a Percepção pelo 
Cliente; Modelos de Relacionamento e Construção da Intimidade com o 
Cliente; Gerenciamento baseado na Lealdade; CRM; Comunicação no 
CRM; estratégias de Conveniência e Serviços aos Clientes. 

36 

Gestão de Sistemas 
Educacionais 

O Curso de Gestão de Sistemas Educacionais apresenta e discute temas 
como a incorporação das novas tecnologias ao cotidiano escolar, a criação 
de novos espaços educacionais, a gestão democrática e participativa, e as 
dificuldades inerentes à concretização de uma escola inclusiva. 

31 

Gestão de Armazenamento e 
Embalagem 

Os estoques são vistos cada vez mais como estratégicos pelas organizações. 
A existência de estoques automaticamente leva à necessidade de uma área 
para a armazenagem. O Curso Gestão de Armazenagem e Embalagem trata 
dos aspectos gerais da armazenagem, suas funções, a movimentação de 
produtos e os equipamentos e novas tecnologias relacionados à 
armazenagem. 

15 

Gestão de Custos e 
Formação de Preços 

O objetivo principal é mostrar a importância da administração dos custos e 
da formação de preços no processo de tomada de decisão dentro de uma 
organização. Para isso, o material apresenta a relevância da segregação dos 
custos e das despesas de acordo com o seu comportamento: fixo ou variável 
e também a influência da relação custo x volume x lucro na otimização do 
resultado da empresa e na formação de preço. 

36 

Gestão de Estoques e 
Operações Industriais 

Neste curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, 
obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco 
tempo. Com uma abordagem completa e atual do planejamento, da 
tecnologia empregada, da organização e do controle das atividades 
logísticas, este Curso de Gestão de Estoques e Operações Industriais 
apresenta os assuntos de forma clara e linguagem acessível, para fácil 
assimilação. É destinado aos profissionais da área de gestão empresarial 
bem como estudantes e demais envolvidos com o tema. A boa estocagem 
de materiais em uma organização é fundamental para a qualificação da 
logística e das operações industriais, colaborando com a agilidade dos 
serviços prestados. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Gestão de Estoques e Operações Industriais, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja aprofundar seus conhecimentos em 
logística, através da abordagem de temas como a tecnologia logística, a 
administração do transporte, os sistemas de informação na logística, entre 
outros assuntos relevantes. 

30 

Gestão de Logística e 
Operações 

Uma boa gestão de estoque em uma organização é fundamental para a 
qualificação das operações de logística, colaborando com a agilidade dos 
serviços prestados. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Gestão de Logística e Operações, que abrirá novos horizontes profissionais 
para quem deseja aprofundar seus conhecimentos em logística, através da 
abordagem de temas como a gestão da qualidade, os recursos logísticos, 

36 
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entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em 
casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. 

Gestão de Marketing 

Com o aumento da concorrência, as empresas têm elaborado um 
planejamento estratégico cada vez mais criativo para atrair o consumidor 
final. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Gestão de 
Marketing, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja 
entender como o marketing pode ser utilizado na gestão de uma empresa, 
através da abordagem de temas como a definição de marketing, as 
ferramentas de comunicação, o comportamento do consumidor, entre outros 
assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um 
material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação 
profissional em pouco tempo. 

36 

Gestão de Pessoas 

Objetivos, estratégias e características básicas da Administração de 
Recursos Humanos. Subsistemas de Administração de Recursos Humanos 
e suas funções. Os paradigmas básicos para Administração de Recursos 
Humanos. Modelo brasileiro de administração de recursos humanos. 
Política e planejamento dos recursos humanos na empresa. 

45 

Gestão de Pessoas 

Objetivos, estratégias e características básicas da Administração de 
Recursos Humanos. Subsistemas de Administração de Recursos Humanos 
e suas funções. Os paradigmas básicos para Administração de Recursos 
Humanos. Modelo brasileiro de administração de recursos humanos. 
Política e planejamento dos recursos humanos na empresa. 

50 

Gestão de Tecnologia e 
Inovação na Logística 

Assim como na grande maioria dos setores de uma empresa, a logística 
também está em constante inovação de suas tecnologias, e é fundamental 
estar por dentro dessa modernização. Pelo ensino a distância você poderá 
fazer o curso de Gestão de Tecnologia e Inovação na Logística, que abrirá 
novos horizontes profissionais para quem deseja aprofundar seus 
conhecimentos em logística, através da abordagem de temas como a 
inovação tecnológica na logística de suprimentos, na distribuição física dos 
produtos, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 15 horas de 
estudos. 

15 

Gestão Dos Canais de 
Distribuição 

A disciplina de Gestão dos Canais de Distribuição tem como objetivo 
trabalhar um assunto de extrema relevância no mundo dos negócios: avaliar 
como as empresas se unem para levar produtos e serviços do local de origem 
(fabricante) até o local de consumo (consumidor final. A Gestão dos Canais 
de Distribuição é, portanto, um elemento fundamental para a estratégia 
comercial. 

36 

Gestão Educacional e 
Organização do Trabalho 

Pedagógico 

O Curso de Gestão Educacional e Organização do Trabalho Pedagógico 
possibilita a compreensão da importância da Educação e da sua gestão na 
formação profissional e humana de futuros cidadãos e cidadãs. Orienta o 
exercício da profissão de gestores do ensino e da Educação em todos os 
níveis e graus. E ainda possibilita a compreensão do compromisso de, 
enquanto gestores da Educação, competentemente construir-se um mundo 
mais humano e feliz para todos. 

38 

Gestão Educacional: 
Direção, Coordenação e 

Supervisão 

Este curso tem o objetivo te encaminhar a diferentes possibilidades de 
mudança de seu contexto, fazendo com que a educação seja o gérmen de 
melhoria do ambiente de sua escola, da realidade de seus alunos e do quadro 
de desenvolvimento sociocultural da educação brasileira. 

93 

Introdução à Administração 
Este curso e material possuem por objetivo apresentar os principais assuntos 
relacionados à administração, suas características e aplicações, 
proporcionando uma visão geral sobre o ambiente organizacional e suas 

45 
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abordagens. 

Introdução à Língua Inglesa 
Estudo e prática de aspectos linguísticos da língua inglesa através de 
conteúdos gramaticais selecionados com vistas à reflexão e discussão sobre 
a transposição desses conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio. 

80 

Literatura Portuguesa Neste curso você estudará as sucessivas escolas da literatura portuguesa, do 
século XII ao século XX. 83 

Literatura Portuguesa do 
Século XIX 

A produção literária portuguesa no século XIX. Análise; correlações entre 
as principais obras literárias e o contexto histórico, político, social e 
estético. 

41 

Gestão Empresarial 

Conceito de gestão e concepção de valor. Empreendedorismo e 
organizações que aprendem. Obter, gerir informações e comunicar. 
Planejar. Organizar. Liderar e dirigir: tomada de decisão. Controlar. Mudar 
e inovar. Análise ambiental e interna: SWOT. Estratégia e planejamento 
estratégico. Análise de desempenho: BSC. Marketing. Pessoas e recursos. 
Produção e serviços. Contextualização da gestão no milênio. 

45 

Gestão Escolar 

Na área educacional é muito importante desenvolver um ótimo 
planejamento institucional, para que a execução dos trabalhos seja de 
qualidade. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Gestão 
Escolar, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja atuar 
na gestão da educação em colégios e universidades, através da abordagem 
de temas como a avaliação institucional, o planejamento de uma escola, 
entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em 
casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. A origem da administração escolar 
e os modelos de gestão gerados traçam paralelos entre estratégias e práticas 
pedagógicas necessárias à estruturação organizacional, pedagógica, 
administrativa e financeira de uma escola de qualidade. O Curso de Gestão 
Escolar apresenta essa reflexão e os fundamentos da gestão democrática 
aliada à educação para a cidadania. 

36 

Gestão Estratégica de 
Armazenagem 

O curso de Gestão Estratégica de Armazenagem traz aspectos práticos, 
critérios para tomada de decisões, além de outros pontos necessários para a 
concepção e implementação de armazéns, buscando compartilhar 
experiências vivenciadas em grandes indústrias, empresas de transporte e 
de armazenagem. 

36 

Gestão Estratégica de 
Estoques e Demanda 

Entender como os estoques podem e devem criar valor para uma empresa é 
indispensável para qualquer empresário, executivo, administrador e para 
todos que ocupam alguma posição de comando em seu negócio. Este 
material apresenta processos relacionados a estoques, cadeias de 
abastecimento, conhecimento e planejamento da demanda, técnicas 
estatísticas, modelos de projeção analisando também os resultados e as 
consequências para a gestão de negócios. 

36 

Gestão Estratégica de 
Pessoas 

Objetivos, estratégias e características básicas da Administração de 
Recursos Humanos. Subsistemas de Administração de Recursos Humanos 
e suas funções. Os paradigmas básicos para Administração de Recursos 
Humanos. Modelo brasileiro de administração de recursos humanos. 
Política e planejamento dos recursos humanos na empresa. 

52 

Gestão Estratégica de 
Transportes e Distribuição 

O transporte tem grande relevância por representar, aproximadamente, 60 
do custo total da logística. Além disso, hoje se espera rapidez, além de 
qualidade e preço. O curso de Estratégia de Transportes e Distribuição irá 
tratar de diversos aspectos da logística tais como matriz modal, operações 
especiais de transporte, manutenção de frota, dimensionamento e 
substituição de frota, entre outros assuntos importantes relacionados a 
transporte. 

36 
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Gestão Para Parcerias 
Público-privadas 

O Curso Gestão para Parcerias Público-Privadas aborda a temática das 
parcerias firmadas pela Administração Pública, de forma que o 
conhecimento das formas de parceria pode munir o gestor de alternativas 
para a consecução das finalidades da administração contribuindo para o 
amadurecimento e aprofundamento da relação entre os setores público e 
privado. 

49 

Hardware - Montagem e 
Manutenção de 
Computadores 

Durante o curso o aluno abrangerá o seu conhecimento sobre máquinas, 
aprendendo desde os conceitos mais fáceis até os mais difíceis de hardware. 
Enquanto isso, ele terá conhecimentos de reciclagem de peças, como jogar 
fora peças que não são mais utilizáveis e como isso pode colaborar ao meio 
ambiente. 

26 

História Contemporânea 

Processos históricos contemporâneos com ênfase nas relações 
internacionais que se estabeleceram a partir do século XX. As guerras 
mundiais, as revoluções socialistas e o movimento operário. O 
desenvolvimento do capitalismo e do comunismo como modelos 
econômicos. A Guerra Fria e a bipolarização. O socialismo, seus limites e 
suas transformações. O capitalismo, suas crises e suas superações. 
Neoliberalismo, Globalização e mundialização do capital no final do século 
XX. Terrorismo, guerras, política, economia e sociedade no século XXI. 

57 

História da Educação 
Estudo da evolução histórica da educação: da antiguidade ao mundo 
contemporâneo de forma a localizar, numa linha de tempo, os 
acontecimentos educacionais importantes. 

61 

História, Política e 
Sociedade 

Estado, capitalismo e luta de classes; Estado, liberalismo e bem comum; 
formas de governo e regimes políticos, democracia, ditadura, 
presidencialismo, parlamentarismo, república e monarquia; ideologia: 
trabalho e dominação; burocracia, controle, poder e alienação; globalização, 
neoliberalismo e imperialismo. 

68 

HTML5 

Este curso tem como objetivo apresentar de forma prática e interativa todas 
as etapas para a criação de um site utilizando a linguagem HTML 5. Durante 
o curso o aluno irá aprender todo o fundamento teórico da estrutura de 
Internet e da linguagem HTML. No decorrer das aulas serão apresentados 
recursos multimídia e interativos que utilizam tags especiais da linguagem 
HTML 5, javascript e CSS 3. 

30 

Incentivos e Recompensas 

Os programas de incentivos e recompensas são a chave para a manutenção 
de colaboradores satisfeitos e produtivos no ambiente de trabalho. O mundo 
empresarial muda rápida e radicalmente. A busca da competitividade passa 
pela adoção de ações flexíveis na área de Gestão do Comportamento em 
Organizações. 

15 

Informática Melhor Idade 

Nesse curso o aluno irá conhecer como funciona o computador e aprender 
sobre o sistema operacional Windows. Também aprenderá sobre o mundo 
da Internet e suas aplicações. Conhecerá o que são e como utilizar redes 
sociais e e-mails. E para concluir, irá aprender a utilizar os programas Word 
e Excel. 

52 

Inglês Instrumental 
Textos com exemplos retirados do cotidiano das empresas, tendo como 
objetivo aperfeiçoar a recepção e produção da língua, em nível básico; 
Revisão das estruturas gramaticais necessárias. 

18 

Inserção Curricular da 
Educação Ambiental 

Objetivos dos PCN; Temas transversais e transversalidade; PCN e 
Educação Ambiental; Educação Ambiental e proposta curricular. 51 

Interpretação de Textos Os elementos fundamentais da elaboração textual nos aspectos de estrutura 
e conteúdo; análise de textos diversos em diferentes graus de dificuldade. 54 

Insigne Linux Insigne Momentum é um sistema operacional criado para facilitar ainda 
mais o uso do computador, com ícones de fácil acesso aos aplicativos e uma 16 
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gama enorme de recursos disponíveis para facilitar o uso de dispositivos. 
Mantendo a filosofia de oferecer uma interface gráfica amigável e intuitiva, 
a Insigne Free Software do Brasil aprimorou e adicionou diversas 
ferramentas para este fim. Recomenda-se 16 horas de estudos. 

Inteligência Competitiva e 
Pesquisa de Mercado 

Este material tem por objetivo discutir a inteligência competitiva e a 
pesquisa de mercado, apresentando a prática da pesquisa como caminho 
para construir sistemas de inteligência, tão importantes para se lidar com a 
concorrência empresarial de nossos dias. Também aborda o benchmarking 
como instrumento para reunir informações sobre melhores práticas, 
subsidiando a elaboração e implementação de estratégias bem-sucedidas. 

36 

Internet 2015 

A evolução mais reconhecida no ramo da tecnologia da informação é a 
Internet, e ela vem mudando continuamente a comunicação e a interação 
social. Este curso ensina a utilizá-la como a ferramenta que é. Apresentando 
seu funcionamento desde o que ela é, até o caminho que os dados fazem. 
Apresentando os softwares para navegação. Explicando os termos e siglas. 
Aderindo à e-mails e redes sociais. Beneficiando- se do crescente comércio 
eletrônico. Provendo dicas de proteção e segurança, e trazendo noções de 
redes e todas as suas vertentes. 

22 

Intérprete de Libras 

Dar subsídios para os profissionais que atuarão como intérpretes de Libras, 
visando à formação de profissionais éticos, críticos e reflexivos quanto ao 
seu papel e sua prática de atuação junto à comunidade surda. Dar condições 
para o aluno aprender refletindo sobre as formas de atuação, 
redimensionando, deste modo, seu saber. Capacitar profissionais para 
atuarem em diversos espaços sociais. 

76 

Intervenção 
Psicopedagógica na Escola 

Os problemas de aprendizagem estão muito presentes nas escolas. Com 
isso, é muito importante o trabalho em sala de aula e o acompanhamento do 
psicopedagogo na orientação dos alunos. Pelo ensino a distância você 
poderá fazer o curso de Intervenção Psicopedagógica na Escola, que abrirá 
novos horizontes profissionais para quem deseja desenvolver diferentes 
técnicas para auxiliar alunos com dificuldade no aprendizado dentro das 
escolas, através da abordagem de temas como a aprendizagem sob o 
enfoque da neuropsicologia, a matriz diagnóstica, as mudanças na ação 
educativa, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. 

83 

Introdução à informática 

Neste curso, o aluno irá dar os primeiros passos no mundo da informática. 
Ele irá conhecer a história do computador, as partes comuns de um 
computador e seus dispositivos. Também verá as tecnologias ligadas à 
informática, como por exemplo, câmeras, mp3 players dentre outros. No 
curso também possui informações sobre os sistemas operacionais e seus 
aplicativos. Também teremos informações sobre redes de computadores e 
Internet, juntamente o aluno irá praticar navegando na Internet e 
conhecendo alguns recursos ligados a ela. E no final do curso o aluno irá 
adquirir informações de como comprar um computador. Recomenda-se 
10horas de estudos. 

10 

Introdução à lógica de 
programação 

O curso de Introdução a Lógica de Programação é fundamental para quem 
almeja atuar como programador de computadores. Os conhecimentos 
adquiridos no curso serão base para o aprendizado de outras linguagens de 
programação, tais como, Java, C, ou JavaScript. Um bom programador é 
aquele que, antes de conhecer uma linguagem específica e a sua sintaxe, 
conhece a lógica por trás das operações. 

16 

Introdução à programação 
em linguagem JAVA 

Neste curso você aprenderá os conceitos essenciais de Programação 
Orientada a Objetos para, em seguida, explorar estes conceitos usando Java. 
Para além dos conceitos básicos e essenciais, são também apresentados 

10 
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conceitos avançados como threads e manipulação de coleções usando 
generics. Java pode ser usada no desenvolvimento do back-end de sistemas 
web, em aplicações para dispositivos móveis (particularmente Android), 
TV digital e muitas outras situações. Java foi criada para ser onipresente 
("run anywhere"). Por isso, é hoje a linguagem de programação que oferece 
melhores e maiores possibilidades de inserção no mercado de trabalho, para 
a função de desenvolvedor. O curso será dividido em 5 aulas, sendo cada 
aula organizada em capítulos conforme a necessidade do assunto trabalhado 
na forma de vídeo aulas, testes e atividades online e exercícios individuais 
de aplicação. 

Introdução à Psicopedagogia 

O histórico da Psicopedagogia no Brasil; a Psicopedagogia como parceira 
nas instituições de ensino; atuação do psicopedagogo; relação entre a 
psicologia e a pedagogia numa visão multidisciplinar; as contribuições da 
psicopedagogia nas dificuldades de aprendizagem; contribuições da 
psicopedagogia nos processos de ensino e de aprendizagem. 

19 

Jogos, Brinquedos e 
Brincadeiras 

Definição e trajetória histórica dos jogos, brincadeiras e brinquedos na 
Educação Infantil; papel do jogo no desenvolvimento da criança; diferentes 
teorias sobre os jogos infantis; o jogo e o brincar inserido no currículo da 
Educação Infantil; aspectos dos jogos, brincadeiras e brinquedos no 
processo de aprendizagem e a construção do conhecimento. 

44 

Jogos, Recreação e Lazer 

O Curso Jogos, Brinquedos e Brincadeiras tem como objetivo contribuir 
para a formação dos profissionais que atuam em várias áreas e utilizam os 
jogos, as brincadeiras e os brinquedos como instrumento no processo de 
aprendizagem e na construção do conhecimento. O material apresenta a 
trajetória histórica dos jogos na educação, por meio da reflexão sobre o 
papel, os tipos e a classificação do jogo e sua relação com o 
desenvolvimento da criança e sua inserção no currículo escolar. 

27 

Sociologia Geral 
Estudo da história da Sociologia. O pensamento sociológico: referências 
dos teóricos clássicos para o estudo da sociedade. Socialização, valores 
sociais e individuais. 

28 

Suporte ao Aluno Tutores, facilitadores, animadores, mediadores, orientadores e seus 
diferentes papéis no apoio à aprendizagem a distância. 18 

Técnicas em Programação 

Curso desenvolvido com ênfase nas principais técnicas de programação, 
dentro de uma visão conceitual, possibilitando uma base de conhecimento 
sobre lógica de programação para o desenvolvimento de programas e 
aprendizagem de diversas linguagens de programação. Recomenda-se 
12horas de estudos. 

12 

Tecnologia Assistiva 

A acessibilidade. O objetivo da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva 
em prol da inclusão social e educativa. Divisão das categorias assistivas. A 
CIF e o desenho universal. Softwares de acessibilidade, funções e usos. Sala 
de recursos multifuncionais e acessibilidade. 

42 

Kids 

O curso Kids da Dr. Micro traz uma nova visão à educação digital para 
crianças. Ideal para crianças alfabetizadas entre 6 e 11 anos, o curso aborda 
as principais ferramentas que elas encontram nos computadores nas escolas 
e de suas casas, com uma abordagem mais lúdica e com o grande 
diferencial: ser narrado utilizando uma voz infantil. Os principais 
aplicativos abordados durante o curso são: Introdução à Informática, 
Windows, Internet, Microsoft Word e Power Point. Recomenda-se 26 horas 
de estudos. 

26 

Legislação e Políticas 
Públicas Para a Diversidade 

Conceito de Alteridade e a relação com a diversidade. A diversidade na 
legislação educacional. A inclusão na educação. Políticas Públicas na 
Educação no Campo, na educação em Tempo Integral, na educação 
Indígena e na educação de Pessoas Portadoras de Necessidades 

36 
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educacionais. Projeto Político Pedagógico com vistas à diversidade. 

Legislação Educacional 

A organização do Sistema Educacional Brasileiro: aspectos formais e não 
formais. A legislação do ensino em âmbito nacional. Legislação 
educacional conforme a constituição Federal, Estaduais e as Leis orgânicas 
Municipais. A identidade e especificidades dos níveis de ensino. Aspectos 
Legais do Regimento Escolar. PNE. 

76 

Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e Contratos 

Contrato de Trabalho dos Empregados; Admissão e Demissão de 
Empregados; Jornadas de Trabalho; Folha de Pagamento, Impostos e 
Contribuições, Homologações Contratuais; Guias de Recolhimento; 
Segurança do Trabalho; Controle de Benefícios. 

30 

Leitura em Língua Inglesa 

Conscientização sobre estratégias de leitura em língua estrangeira e estudo 
da organização textual e elementos linguísticos predominantes em alguns 
textos autênticos em língua inglesa selecionados. Reflexão sobre a escolha 
de materiais e as atividades para trabalhar a disciplina na Educação 
Básica(Ensino Fundamental e Médio). 

52 

Letramento em Libras I 
Abordar temas como a definição do sujeito surdo, as mudanças ocorridas 
nos últimos tempos que visam à inclusão e o reconhecimento da Libras 
como língua. Ensinar os principais sinais da Libras. 

91 

Letramento em Libras II Ensinar os principais sinais da Libras. 78 

Letramento em Língua 
Portuguesa I 

O objetivo deste curso é ensinar a aprendizagem da leitura e da escrita, é 
preciso ensinar os alunos a ler e a interpreta um rótulo, uma notícia de 
jornal, uma tabela de preços, as regras de um jogo, uma conta de luz ou 
água, as informações de um documento, placas de automóveis, interpretar 
o significado dos códigos de barras. Para criança surda, o aprendizado da 
leitura e da escrita implica o uso de duas línguas no contexto escolar, ou 
seja, a língua de sinais, utilizada pela comunidade surda, e a língua 
portuguesa, usada pela maioria ouvinte. 

30 

Letramento em Língua 
Portuguesa II 

Os temas abordados neste curso possibilitarão um contato com as práticas 
sociais reais de interesse do aluno surdo: Medo, Sentido, Corpo, Higiene, 
Alimentação, Brincar, Meio Ambiente, Animais e Pluralidade Cultural, 
abrindo um leque de possibilidades, podendo ser explorados, pelo professor 
de uma maneira ampla e interdisciplinar. 

30 

Letramento no Brasil 
Quadro de análise do estado da cultura letrada no Brasil. Concepção de 
letramento e os diferentes sentidos subjacentes às medidas censitárias de 
níveis de competência no uso da leitura e da escrita. 

60 

Libras e Sistema Braille Neste curso você irá estudar as particularidades das línguas de sinais, o 
sistema braille, a estimulação essencial e inclusão, e muito mais. 52 

Língua e Cultura Inglesa 

Além de conhecer a gramática e o vocabulário da língua inglesa, é muito 
importante conhecer a história e a cultura do idioma, principalmente para 
profissionais da área da educação. Pelo ensino a distância você poderá fazer 
o curso de Língua e Cultura Inglesa, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja conhecer afundo a evolução do idioma 
inglês, através da abordagem de temas como o inglês antigo, o inglês 
moderno, a língua nativa, o inglês como língua global, entre outros assuntos 
relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um material 
de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional 
em pouco tempo. Material: Online: livros eletrônicos em formato PDF, 
vídeo-aulas via internet. 

36 

Língua Portuguesa: 
Concordância e Regência 

Os objetos dos estudos linguísticos; morfossintaxe; o estudo da sintaxe; a 
estrutura sintagmática do português; a significação na construção dos 
enunciados; sintaxe e semântica; sintaxe de concordância nominal; sintaxe 
de concordância verbal; sintaxe de regência; crase, questão de sintaxe de 
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regência; sintaxe de colocação; pontuação. 

Língua Portuguesa: da 
Oralidade à Escrita 

Vanessa Loureiro Correa: Mestrado em Linguística e Letras; Graduação em 
Letras. 52 

Língua Portuguesa: 
Morfologia 

No curso de Língua Portuguesa: Morfologia será ensinado a estrutura, 
formação e processos de formação de palavras. Classes gramaticais: artigo, 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, interjeição. E Produção textual: 
narração. 

63 

Língua Portuguesa: 
Morfossintaxe 

Conceituação de morfossintaxe; classificação morfológica das palavras; o 
estudo da sintaxe; o estudo dos termos da oração; o estudo sintático do 
período composto; emprego dos conhecimentos sintáticos na construção do 
texto. 

71 

Língua Portuguesa: 
Semântica e Estilística 

A semântica no quadro da Linguística; semântica lexical e semântica 
formal; significado, sentido e significação; intertextualidade; texto e 
contexto; a conceituação de estilística; a estilística da palavra; a estilística 
da frase; a estilística da enunciação. 

67 

Linguagem e Pensamento 

Matrizes epistemológicas da formação da consciência humana e da 
linguagem. O pressuposto histórico-social da existência como fundamento 
do pensamento e da linguagem. As decorrências da concepção teórica da 
cognição na teoria e na prática pedagógicas. 

53 

Linguagem Oral e Escrita 
Fernando Wolff Mendonça: Doutorado em andamento em Educação; 
Mestrado em Educação; Especialização em Psicopedagogia; Graduação em 
Pedagogia; Graduação em Fonoaudiologia. 

45 

Literatura Infantil Funções da leitura. O papel do leitor. Relações entre leitura e literatura. A 
importância da literatura na infância. O prazer da leitura. 80 

Literatura Norte- americana 

Neste curso você vai estudar as mais relevantes obras literárias produzidas 
nos Estados Unidos numa perspectiva histórico-social, para assim se traçar 
um panorama do "homem norte-americano" - seus valores, suas formas de 
expressão e sua visão do mundo. 

74 

Linux 

O sistema operacional Linux é uma coleção de softwares desenvolvidos por 
pessoas, grupos e organizações ao redor do mundo, tendo o Linux como seu 
núcleo. O Linux adota a GPL, uma licença livre, que significa, entre outras 
coisas, que todos os interessados podem usá-lo e redistribuí-lo. Aliado a 
diversos outros softwares livres, o Linux oferece um ambiente moderno, 
seguro e estável para desktops, servidores e sistemas. O sistema tornou-se 
popular no mercado de servidores, principalmente para a Web e servidores 
de bancos de dados, inclusive no ambiente corporativo, onde passou a ser 
adotado em desktops especializados, por ser uma alternativa livre para os 
sistemas operacionais. Este curso foi elaborado com uma linguagem 
simples e direta, que permite fácil entendimento, possibilitando um 
aprendizado mais rápido e eficiente, sendo um guia indispensável para 
facilitar a compreensão dos temas. Recomenda-se 18 horas de estudos. 

18 

Literatura Brasileira 
Contemporânea 

Ao considerarmos o momento atual, estamos deixando também uma 
história da leitura de nossa época, dos nossos valores com todos os acertos 
e desacertos de que qualquer época é passível. O Curso de Literatura 
Brasileira Contemporânea se debruça sobre alguns romances, contos, peças 
de teatro, ensaios e poemas que estão sendo publicados agora, procurando 
relacioná-los com as obras que vieram imediatamente antes. Sempre com o 
intuito de observar continuidades e rupturas, e assim dar um possível 
sentido ao desenrolar de nossa cultura e de nossa gente. 

93 

Literatura Comparada 
O Curso de Literatura Comparada propõe uma reflexão sobre a Literatura 
como fenômeno social e como conjunto de produtos culturais e oferece 
conhecimentos sobre o surgimento e desenvolvimento dessa área do 
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conhecimento no âmbito dos estudos literários. Com base em exemplos, 
apresenta instrumental para análise e leitura crítica de obras em particular, 
relacionadas entre si ou a outras áreas do conhecimento e a outras artes. 
Dedica-se ao trabalho prático com obras de autores brasileiros e da literatura 
universal. 

Literatura e Culturas 
Brasileiras 

Neste curso você será apresentado aos primórdios da literatura brasileira, 
desde a primeira manifestação literária no Brasil, escrita em língua 
portuguesa, a Carta do Descobrimento, de Pero Vaz de Caminha, até a 
poesia inventiva e ímpar de Sousândrade. O objetivo do curso é viajar pelo 
nosso passado literário colocando-o em perspectivas atual, com atenção aos 
aspectos socioculturais e também às sutilezas da criação e invenção 
literárias. Ou seja, ver nossa literatura e nossa cultura com os olhos da 
inquietação e da curiosidade. 

36 

Literatura em Língua 
Inglesa: Tendências 

Contemporâneas 

O Curso de Literatura em Língua Inglesa: Tendências Contemporâneas 
procura traçar algumas das tendências atuais dessa literatura. Para isso, 
busca mapear a produção em diversos gêneros literários (a poesia, o conto, 
o teatro e o romance), escritos por autores de diversos países de língua 
inglesa. Cada aula obedece a uma mesma estrutura: procura localizar as 
tendências contemporâneas dentro de certas tradições literárias. Assim, a 
tentativa é de estabelecer os modos pelos quais autores e obras atuais 
dialogam com uma linhagem que nasceu no passado. Logo, além dos 
escritores contemporâneos, as aulas retomam o trabalho de clássicos como 
Shakespeare, Edgar Allan Poe e James Joyce, entre outros. 

50 

Literatura Inglesa 

A literatura inglesa, assim como a brasileira, tem uma história muito rica e 
conta com grandes nomes conhecidos mundialmente. Pelo ensino a 
distância você poderá fazer o curso de Literatura Inglesa, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja aprofundar seus conhecimentos 
sobre a poesia e o romantismo inglês, através da abordagem de temas como 
o a era vitoriana, a literatura inglesa medieval, o renascimento na Inglaterra, 
os clássicos de Willian Shakespeare, entre outros assuntos relevantes. Neste 
curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter 
o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 
Recomenda-se 36 horas de estudos. 

91 

Literatura Latina 

Neste curso você irá aprender o contexto histórico-literário de Roma, o 
gênero Lírico no mundo moderno e na Antiguidade Clássica, a noção 
moderna de Elegia, a importância das Bucólicas de Virgílio, os 
antecedentes gregos da comédia, tais como: Aristófanes e Menandro. Por 
fim, você aprenderá sobre a Poética de Aristóteles, Modalidades 
historiográficas romanas, a Retórica, Oratória, Poesia didática e Sátira. 

36 

Literatura Norte- americana 
Contemporânea 

Os principais autores da literatura norte-americana contemporânea e suas 
obras mais representativas dentro de uma perspectiva história; reflexão e 
análise dos valores do homem e sua expressão no mundo por meio das artes, 
principalmente a literatura; a transposição das obras literárias e dos valores 
e ideias de seus autores para outras expressões artísticas. 

25 

Literatura Portuguesa 
Moderna e Contemporânea 

O Curso de Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea tem como 
objetivo estabelecer os parâmetros primordiais da transição da literatura 
portuguesa da fase modernista para o período contemporâneo, bem como 
apresentar os princípios norteadores da construção da identidade da 
literatura africana da língua portuguesa. Assim, as experiências poéticas e 
ficcionais das tendências mais recentes da literatura portuguesa e africana 
são a base desse curso. 

72 

Literatura, Leitura e 
Aprendizagem 

Discute as concepções de leitura, literatura e aprendizagem. Aborda a 
leitura na escola, o professor-leitor, a formação do leitor e o papel social da 
leitura. Apresenta a contação de histórias, o jornal em sala de aula, a história 
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da literatura infantil, poesia e música, as narrativas da tradição e os contos 
de encantamento. Finaliza com a discussão de projetos de leitura na escola 
e abiblioteca escolar. 

Tecnologia da Informação e 
da Comunicação na 

Educação 

Estudos sobre evolução da tecnologia e impacto na sociedade. Aprendizado 
de ferramentas mobilizadoras de expressão e informação. Imersão nos 
meios tecnológicos criando ambientes interativos de aprendizagem, 
vinculadas às atividades pedagógicas. Espaços Virtuais de Aprendizagem. 

42 

Telepresença 
Ambientes de aprendizagem presenciais e virtuais. Telepresenças, 
presenças físicas e relacionais na aprendizagem. Interatividade e 
colaboração. Comunidades de aprendizagem. 

47 

Temas Avançados em 
Administração 

Compreender as bases, os rumos e os desafios da administração é 
fundamental. Neste material são apresentados temas atuais de 
administração, tais como: ergonomia, endomarketing, equipes auto 
gerenciáveis, trabalho a distância. 

15 

Teoria e Prática da Inspeção 
Escolar 

Inspeção escolar; a figura do gestor escolar; organização da escola; 
documentação legal e fluxo da informação; participação da comunidade; 
gestão contemporânea; planejamento e avaliação institucionais. 

52 

Ludicidade e 
Psicomotricidade 

Conhecer os princípios teóricos e práticos que orientam as várias linhas de 
abordagem psicomotora; apreender os processos históricos que 
fundamentam os marcos teóricos dessas diversas linhas; analisar a inserção 
da Psicomotricidade e suas diferentes perspectivas no campo educacional e 
psicopedagógico; conhecer a relação entre: o movimento e a criança; o 
desenvolvimento motor e as múltiplas inteligências; reconhecer a dança, a 
expressão dramática e a criatividade como possibilidades a serem 
desenvolvidas no sujeito psicomotor. 

64 

Manicure e Pedicure 
Responsável 

Cuidar da beleza e da saúde das pessoas exige muito conhecimento, não 
apenas dos procedimentos técnicos, mas também de cuidados com a higiene 
e saúde para a prevenção de doenças. Hoje em dia, as profissões de 
manicure e pedicure oferecem boas oportunidades no mercado de trabalho, 
pois tanto mulheres como homens procuram cuidar da aparência pessoal e 
valorizam o trabalho desses profissionais. Contudo, a concorrência é grande 
e os clientes estão cada vez mais exigentes. Por esses motivos, você precisa 
estar preparado para oferecer um diferencial e se destacar no mercado. 
Nesse sentido, uma boa qualificação pode ser o ponto de partida para que 
você se torne um profissional respeitado e admirado por seus colegas e 
clientes. Esperamos que este curso possa ajudar-lhe a tornar-se um 
profissional responsável, ético e comprometido com a beleza e a saúde de 
seus clientes. E que este seja o seu primeiro passo em busca do 
aperfeiçoamento profissional. 

15 

Maquiagem Completa 

Atualmente o campo da estética está em expansão, e a cada dia surgem mais 
técnicas e produtos que cuidam da beleza feminina. Além disso, toda 
mulher conhece o poder de uma boa maquiagem. Por isso os profissionais 
dessa área são cada vez mais requisitados, e quem está atualizado com as 
novas tendências ganha destaque no mercado de trabalho. Neste curso, as 
maquiadoras Grisiela Ribeiro e Olga Pellanda ensinam o passo a passo para 
fazer a maquiagem ideal para cada tipo de pele, levando em conta a idade e 
as características de cada etnia, valorizando a beleza natural de cada mulher. 
São diversas técnicas, que corrigem e disfarçam imperfeições e destacam 
pontos fortes, desde a preparação de pele até uma maquiagem mais 
elaborada, que deixa as mulheres mais confiantes. 

54 

Marketing de Serviços 

Aborda as estratégias diferenciadas necessárias para o marketing de 
serviços, passando por todos os estágios, desde a conceituação, formação 
de preços, estratégias de comunicação e gerenciamento estratégico. Aborda 
também o importante aspecto da diferenciação dos produtos, que é a 
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agregação de serviços. Os serviços de marketing têm diversas frentes de 
atuação, e uma das mais importantes é o marketing turístico. Pelo ensino a 
distância você poderá fazer o curso de Marketing de Serviços, que abrirá 
novos horizontes profissionais para quem deseja entender o que é turismo e 
de que maneira o marketing pode atuar em um ramo que atende um público 
tão exigente, através da abordagem de temas como os principais pontos do 
marketing no turismo, o case da Bahia, as tendências do turismo, entre 
outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa 
por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. 

Marketing Pessoal e 
Empregabilidade 

Durante o curso o aluno aprenderá como elaborar um currículo de sucesso, 
conhecerá um portal de empregabilidade e também como se portar mediante 
a uma entrevista. Também trabalhará os aspectos de escrita e linguagem 
ideais, além de regras de convivência e comportamentos dentro do mercado 
de trabalho. 

10 

Marketing Pessoal e 
Etiqueta 

Sentido da elegância, boas maneiras, regras para apresentação e 
cumprimentos; Comportamento no local do trabalho; Construção da 
imagem profissional, cartão de visitas, maquiagem pessoal, curriculum 
vitae. 

15 

Marketing, Telemarketing e 
E-commerce 

No curso de Marketing, Telemarketing e E-commerce você irá conhecer o 
que é Marketing, onde surgiu, sua história; aprenderá estratégias para 
manter e conquistar clientes; definiremos qual é a melhor opção entre 
produtos/serviços e informação e solução; Irá conhecer a profissão de 
atendente com formação em telemarketing; identificará como os avanços 
tecnológicos contribuem para o comércio empresarial e como aplicá-lo no 
dia a dia; E vai entender o que é o Comércio Virtual. 

12 

Marketing: Fundamentos e 
Processos 

O estudo do marketing é indispensável na sociedade da informação, pois 
ajuda a compreender, em profundidade, uma dada realidade e a planejar 
formas inteligentes e eficazes de comportamento mercadológico ou 
comportamental. Sua linha geral implica três dimensões teóricas: 1. 
Dimensões de pesquisa, diagnóstico e leitura verticalizada da realidade, 2. 
Prognóstico, planejamento e execução de projetos, e 3. controle do fluxo de 
informações e gerenciamento de processos de congestionamento e 
flexibilidade. 

30 

Matemática Elementar I 

O material de Matemática Elementar I apresenta os principais conceitos e 
conteúdos do Ensino Fundamental II, dessa forma auxilia o aluno a 
relembrar os principais conceitos matemáticos por meio de explicações 
pontuais e exercícios de fixação 

45 

Matemática Elementar II 

O material de Matemática Elementar II tem como objetivo auxiliar o aluno 
a compreender os principais conceitos da Matemática do Ensino Médio. 
Além de prepará-lo para provas e utilizar como base para apreensão de 
conteúdos mais aprofundados, como os que encontrará em sua trajetória 
acadêmica. 

60 

Matemática Financeira 

Atualmente, ter conhecimento em matemática financeira passou a ser uma 
necessidade de todos os colaboradores de uma organização, 
independentemente do setor de atuação. Pelo ensino a distância você poderá 
fazer o curso de Matemática financeira, que abrirá novos horizontes 
profissionais para pessoas que desejam adquirir conhecimento em conceitos 
financeiros, através da abordagem de temas como taxa de juros, juros 
compostos, amortização, entre outros assuntos importantes. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. Material: 
Online: livros eletrônicos em formato PDF, vide-aulas via internet. 

36 

Metodologia do Ensino Das Pressupostos e conceitos do conhecimento sociológico; natureza científica 41 



 

LOGOS INSTITUTO EDUCACIONAL 
Consultora Educacional: Prof. Adriana Cristina da Silva 

(32) 9 9974-1355 / (32) 9 9125-4373- contato@logosinstitutoeducacional.com.br 
logosinstitutoeducacional.com.br  

 
 
 

Rua Silvano Albertoni, 51 – Centro - Barroso-MG – CEP 36.212-000 

Ciências Sociais I da sociologia; a sociologia no sistema escolar brasileiro; origem histórica 
da sociologia; a modernidade; autores paradigmáticos. 

Metodologia do Ensino Das 
Ciências Sociais II 

Ciências sociais ao longo da história; produção sociológica brasileira; 
ciências sociais no sistema de ensino; ciências sociais na escola e na vida 
social; estratégias e alternativas pedagógicas; relação entre indivíduo e 
sociedade; fundamentos da sociologia da educação. 

38 

Metodologia do Ensino de 
Literatura 

O Curso de Metodologia do Ensino de Literatura apresenta o contexto 
histórico, estilos literários, canções, filmes, documentários, novelas e 
minisséries como abordagens metodológicas propostas para o estudo da 
literatura e para a prática docente dessa disciplina. 

64 

Materiais Didáticos 

No processo de aprendizagem, o material didático é fundamental para a 
assimilação do aluno, independentemente da idade e do conteúdo abordado. 
Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Materiais Didáticos, 
que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja atualizar seus 
conhecimentos nos meios modernos e virtuais de aprendizagem, através da 
abordagem de temas como o software educativo, as mídias digitais, a 
editoração eletrônica, os jogos educativos, os ambientes virtuais, a web 2.0, 
entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em 
casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 48horas de estudos. 

112 

Mercado de Capitais 

Toda pessoa que atua no mercado de trabalho deve compreender a situação 
econômica do país, independentemente de qual seja sua área de atuação. 
Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Mercado de Capitais, 
que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja compreender o 
mercado financeiro brasileiro e mundial, através da abordagem de temas 
como a política monetária, o mercado acionário, a taxa de câmbio, entre 
outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa 
por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. Material: Online: livros eletrônicos 
em formato PDF, vídeo-aulas via internet. 

30 

Metodologia da Pesquisa e 
do Trabalho Científico 

Esta disciplina foi pensada e estruturada visando a criação de um material 
prático e único que poderá ser utilizado em qualquer área de atuação, 
servindo de apoio tanto para os alunos na elaboração de seus trabalhos como 
também para que docentes possam orientar seus próprios alunos. A 
abordagem prática desta disciplina foi adotada para que os alunos tenham 
acesso a um material atualizado e útil em sua formação, enfatizando a 
importância da construção e apresentação do conhecimento científico, 
deforma ética e de qualidade. 

57 

Metodologias Aplicadas à 
Educação Ambiental 

Conceito de metodologia de ensino. Princípios metodológicos da Educação 
Ambiental. Temas a ambientais como temas geradores para a Educação 
Ambiental. Sugestão de atividades de Educação Ambiental. O papel do 
material didático na Educação Ambiental. Análise de projetos e 
experiências em Educação Ambiental. 

75 

Métodos Quantitativos 
Aplicados a Negócios 

A Estatística e seus métodos quantitativos estão presentes na grande maioria 
das organizações, seja na análise de dados ou na estimativa de metas. Pelo 
ensino a distância você poderá fazer o curso de Métodos Quantitativos 
Aplicados a Negócios, que abrirá novos horizontes profissionais para quem 
deseja entender de que forma a estimação, a análise de séries temporais, 
entre outros temas, pode colaborar para o crescimento de uma empresa. 
Neste curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, 
obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco 
tempo. 

36 

Métodos Quantitativos 
Estatísticos I 

O Curso de Métodos Quantitativos Estatísticos I além de desenvolver a 
confiança ao lidar com dados numéricos, expõe o leitor a uma ampla 15 



 

LOGOS INSTITUTO EDUCACIONAL 
Consultora Educacional: Prof. Adriana Cristina da Silva 

(32) 9 9974-1355 / (32) 9 9125-4373- contato@logosinstitutoeducacional.com.br 
logosinstitutoeducacional.com.br  

 
 
 

Rua Silvano Albertoni, 51 – Centro - Barroso-MG – CEP 36.212-000 

variedade de técnicas estatísticas introdutórias para uso na interpretação e 
análise de dados empresariais, são abordados assuntos como a descrição das 
principais ferramentas e métodos, a estatística e a análise exploratória, 
aplicação da estatística envolvendo medidas de tendência central e de 
posição, medidas de variabilidade, introdução à probabilidade e 
distribuições de probabilidade discreta e contínua. A Estatística e seus 
métodos quantitativos estão presentes na grande maioria das organizações, 
seja na análise de dados ou na estimativa de metas. Pelo ensino a distância 
você poderá fazer o curso de Métodos Quantitativos Estatísticos, que abrirá 
novos horizontes profissionais para quem deseja entender de que forma a 
estatística pode ser um fator de grande importância dentro das empresas, 
através da análise exploratória, dos métodos de estimação, entre outras 
utilidades. Neste curso online você pode estudar em casa por um material 
de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional 
em pouco tempo. 

Métodos Quantitativos 
Estatísticos II 

O Curso de Métodos Quantitativos Estatísticos II apresenta os principais e 
mais frequentes conceitos utilizados em Estatística e as técnicas básicas de 
análise de dados, proporcionando os conhecimentos necessários para que o 
aluno esteja apto a realizar um bom planejamento de um estudo estatístico, 
análises estatísticas básicas dos dados resultantes desse estudo, e 
interpretações de resultados estatísticos de relatórios analíticos. 

30 

Mídias e Linguagens 

Cada meio de comunicação tem maneiras particulares de se comunicar com 
seu público, devido aos diferentes atributos que cada uma delas possui. Pelo 
ensino a distância você poderá fazer o curso de Mídias e Linguagens, que 
abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja aprofundar os 
conhecimentos nas formas de comunicação das mídias audiovisuais, através 
da abordagem de temas como a mídia e a sociedade, a televisão brasileira, 
o rádio, a fotografia, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online 
você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 
Recomenda-se 30horas de estudos. 

56 

Modelos de Gestão: 
Qualidade e Produtividade 

O Curso de Modelos de Gestão: Qualidade e Produtividade contempla o 
aprofundamento teórico imprescindível à função da prática, estabelecendo 
um paralelo entre a gestão democrática e a gestão educacional. 

45 

Modernismo na Literatura 
Brasileira 

O modernismo na literatura brasileira foi um marco na nossa história e 
contou com grandes escritores que atingiram o reconhecimento nacional e 
internacional. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Modernismo na Literatura Brasileira, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja aprofundar seus conhecimentos nos grandes 
modernistas do Brasil. Você vai estudar nomes como Oswald Andrade, 
Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond Andrade, Clarice 
Lispector, entre outros escritores relevantes. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. Material: Online: livros 
eletrônicos em formato PDF, vídeo-aulas via internet. 

77 

Pedagogia e 
Empreendedorismo 

O Curso de Pedagogia e Empreendedorismo propõe mudanças 
empreendedoras que sugerem mais do que novas formas de ensinar e 
aprender, mas novas formas de gestão da escola e da postura de educadores, 
orientadores e diretores. 

54 

Perícia Contábil 
O curso de Perícia Contábil apresenta uma visão panorâmica da perícia, 
desde aspectos relacionados aos conceitos básicos, à legislação concernente 
à profissão, além de demonstrar a operacionalização da função pericial. 

30 

Motivação e Liderança Toda organização necessita de colaboradores que coordenem grupos de 
pessoas com motivação e liderança, para que o trabalho seja executado com 30 
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eficiência. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Motivação 
e Liderança, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja 
atuar em cargos de gerencia ou comando, através da abordagem de temas 
como os conceitos de motivação, teorias motivacionais e situacionais, entre 
outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa 
por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. Material: Online: livros eletrônicos 
em formato PDF, vídeo-aulas via internet. 

Movimento Do nascimento aos seis anos. Desenvolvimento infantil. A 
psicomotricidade e os objetivos da Educação Infantil. Atividades rítmicas. 53 

Movimentos Sociais e 
Sociedade Civil 

Ação coletiva; identidades coletivas; paradigmas de interpretação dos 
movimentos sociais; movimentos sociais no Brasil; o conceito 
antropológico de cultura; identidades sociais: gênero, étnica, classe, 
religiosa, regional, nacional; cultura popular x cultura erudita; cultura x 
Estado: patrimônio cultural, povos indígenas, e remanescentes de quilombo. 

42 

Multimodalidade Turística 

O turismo e a logística empresarial são dois ramos que dependem muito dos 
diversos meios de transporte para exercer os seus serviços. Pelo ensino a 
distância você poderá fazer o curso de Elaboração de Multimodalidade 
Turística, abrindo novos horizontes profissionais para quem deseja 
aprofundar o conhecimento na situação do transporte e do turismo no Brasil, 
enfatizando os principais meios de transportes, além de alternativas para 
serem utilizados com eficiência. Neste curso online você pode estudar em 
casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 24 horas de 
estudos. 

24 

Múltiplas Competências 
Para os Profissionais da 

Educação 

O Curso de Múltiplas Competências para os Profissionais da Educação 
pretende disponibilizar conhecimentos que irão auxiliar os profissionais da 
área educacional a refletir sobre sua carreira. Reflexões como 
autoconhecimento, motivação, liderança, gestão de conflitos permeiam 
todo o material, bem como as formas de comunicação, leitura e hiper leitura 
e a contribuição das novas tecnologias na prática dos profissionais da 
educação. Composto por livro e vídeo-aulas, esse material é indicado a 
todos os estudantes que buscam constantemente atualização de 
conhecimentos e qualificação profissional. 

29 

Natureza e Sociedade A criança, a natureza e a sociedade. Da teoria à prática. Relação 
interacionista. 82 

Negociação Empresarial 

A negociação, muitas vezes, é tratada como algo difícil de ser realizado. As 
pessoas têm medo de enganar ou serem enganadas, mas ela é simplesmente 
uma espécie de acordo que deve agradar a ambos os lados, e agora você 
pode desenvolver suas técnicas de vendas através do ensino a distância. 
Com curso de Negociação Empresarial você vai abrir novos horizontes 
profissionais e ampliará a sua visão de negociação no momento da compra 
e da venda, através da persuasão e uma visão mais profissional, buscando 
construir uma relação duradoura entre as partes. Neste curso online você 
pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado 
e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 
36horas de estudos. 

30 

Negócios Financeiros 
Internacionais 

Atualmente, a visão de quem atua no mercado financeiro deve ultrapassar 
as barreiras nacionais, pois estamos em um mundo globalizado e em 
mudanças constantes. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de 
Negócios Financeiros Internacionais, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja adquirir conhecimento no atual mundo das 
finanças, através da abordagem de temas como o balanço de pagamentos, o 
mercado de câmbio, o banco central, a reservas internacionais, entre outros 

36 
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assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um 
material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação 
profissional em pouco tempo. Recomenda-se 36 horas de estudos. 

Noções Gerais de Direito 
Imobiliário 

Qualquer profissional que trabalha no ramo imobiliário deve estar por 
dentro da legislação vigente, para que não ocorram problemas durante as 
negociações. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Noções 
Gerais do Direito Imobiliário, que abrirá novos horizontes profissionais 
para quem deseja desenvolver melhor uma gestão imobiliária, através da 
abordagem de temas relevantes, como o estatuto da cidade, a formalização 
de contratos, a corretagem, entre outros assuntos. Neste curso online você 
pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado 
e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

45 

Novas Tendências da 
Literatura Brasileira 

A ficção brasileira contemporânea: conto e romance; análise de obras de 
autores que representam as várias tendências da literatura brasileira 
contemporânea; vozes e gêneros alternativos. 

27 

o Cdc e Sua Aplicação Nos 
Negócios Imobiliários 

Aspectos básicos de Marketing. Sistema central de marketing e o meio 
ambiente. Análise das oportunidades de mercado - Planejamento, 
implementação e controle dos planejamentos. Mercado de consumo e o 
comportamento do consumidor. Análise e interpretação do Código de 
Defesa do Consumidor e suas implicações na Prestação de serviço - no que 
tange a Locação. Incorporações - compra e venda. Estudo dos Artigos do 
Novo Código Civil, pertinentes ao prestador de serviços no ramo 
imobiliário. 

45 

o Currículo e a Educação 
Especial 

Implementação de programas pedagógicos - função social da escola. A 
escola, locus de produção, transmissão, assimilação do conhecimento 
científico. Determinação histórica, cultural, epistemológica, social e 
ideológica do currículo. Paradigmas técnico, prático e crítico e suas 
implicações para o processo de desenvolvimento curricular. O Projeto 
Pedagógico. Parâmetros Curriculares Nacionais. Adaptações curriculares. 
Estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais 
especiais. 

34 

Oratória 

A faculdade de falar; expressão diante de públicos; comunicação oral e 
articulação do pensamento; gesticulação e discurso; pronunciamentos e 
eloquência; preparação e improvisos; uso das ênfases; persuasão e técnicas 
de convencimento. 

61 

Organização de Eventos e 
Feiras 

Diante de um cenário altamente competitivo, há a necessidade de 
aproximação entre clientes, fornecedores, funcionários, etc. Esta 
aproximação pode ocorrer através de eventos e feiras, trazendo inúmeros 
benefícios a todos os envolvidos, desde que bem planejados e organizados. 

15 

Orientação Educacional 

Evolução histórica da orientação educacional. Ação orientadora e seus 
períodos de evolução histórica na educação brasileira. A orientação 
educacional e os valores no desenvolvimento institucional da escola. Ação 
da orientação educacional e a dinâmica do cotidiano escolar. Orientação 
profissional. 

35 

Operador de Caixa 

Através do curso de Operador de Caixa o aluno conhecerá a função que dá 
nome ao curso, os equipamentos de trabalho, as informações necessárias 
para realizar de forma correta transações financeiras, práticas de 
merchandising e direitos do consumidor. E com o conhecimento adquirido 
durantes as aulas verificará corretamente a veracidade de documentos de 
identificação, além de formas de pagamentos, como dinheiro, cheque, carão 
de credito, boleto bancário e notas promissórias. 

18 

Operador de Mídias Sociais Neste curso inovador, o aluno conhecerá algumas das principais 
ferramentas de autoria para web. Hoje em dia é importantíssimo ter várias 16 
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contas em redes sociais, como Facebook, YouTube, Twitter entre outras. 
Sua empresa deve estar sempre em contato com seus amigos, parceiros e 
clientes. Durante o curso você conhecerá como criar páginas nas principais 
redes sociais e assim também saberá como administrar todas elas. Neste 
curso o aluno também conhecerá um novo tipo de serviço que pode ser 
realizado através da internet: Publicidade em Sites e Blogs - assim ele 
saberá como monetizar suas redes sociais e ganhar dinheiro com estas 
publicações. Recomenda-se 16 horas de estudos. 

Operador de Mídias Sociais 
- Segunda Edição 

Neste curso inovador, o aluno conhecerá algumas das principais 
ferramentas de autoria para web. Hoje em dia é importantíssimo ter várias 
contas em redes sociais, como Facebook, YouTube, Twitter entre outras. 
Sua empresa deve estar sempre em contato com seus amigos, parceiros e 
clientes. Durante o curso você conhecerá como criar páginas nas principais 
redes sociais e assim também saberá como administrar todas elas. Neste 
curso o aluno também conhecerá um novo tipo de serviço que pode ser 
realizado através da internet: Publicidade em Sites e Blogs - assim ele 
saberá como monetizar suas redes sociais e ganhar dinheiro com estas 
publicações. Recomenda-se 16 horas de estudos. 

16 

Organização de Sistemas 
Diferenciados 

Educação multicultural e pedagogia diferenciada; educação democrática e 
inclusiva; educação escolar pública, qualidade do ensino e transformação 
da sociedade; aspectos legais dos sistemas diferenciados de educação; 
educação de jovens e adultos; educação a distância e as novas tecnologias 
para o ensino; o papel das organizações não governamentais; educação 
escolar indígena. 

46 

Parcelamento do Solo 
Urbano e Suas Diversas 

Formas 

Para um profissional que atua no ramo imobiliário, é fundamental ter o 
conhecimento do parcelamento do solo urbano, para que seja possível 
realizar o loteamento da área. Pelo ensino a distância você poderá fazer o 
curso de Parcelamento do Solo Urbano e Suas Diversas Formas, que abrirá 
novos horizontes profissionais para quem deseja atuar no processo de 
urbanização e loteamento de áreas, através da abordagem de temas como as 
exigências de licenciamento, os loteamentos populares, os loteamentos 
ilegais, entre outros assuntos. Neste curso online você pode estudar em casa 
por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. Material: Online: livros eletrônicos 
em formato PDF, vídeo-aulas via internet. 

45 

Parcerias e Técnicas 
Colaborativas na Cadeia de 

Suprimentos 

Este material apresenta a fundamentação teórica do assunto e ilustra o tema 
sobre parcerias e técnicas colaborativas que ocorrem entre empresas e que 
podem envolver consumidores, a partir de casos, projetos e o 
desenvolvimento de cenários onde, por exemplo, um ambiente de co-
criação e co-inovação de produtos, baseado nas novas tendências 
comportamentais das organizações e dos consumidores, viabiliza a 
concepção, o desenvolvimento e a implementação de atividades 
colaborativas. 

30 

Pedagogia na Empresa 

No cenário corporativo de uma organização é muito importante que os 
colaboradores estejam atualizados, tanto nas suas áreas de atuação quanto 
nas outras áreas da empresa. Pelo ensino a distância você poderá fazer o 
curso de Pedagogia na Empresa, que abrirá novos horizontes profissionais 
para quem deseja visualizar maneiras de implementação da educação 
empresarial nas organizações, através da abordagem de temas como o 
diagnóstico de necessidade e as demandas do conhecimento, o 
planejamento em educação empresarial, entre outros assuntos relevantes. 
Neste curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, 
obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco 
tempo. Recomenda-se 18 horas de estudos. 

34 

Pensamento Político Por meio da aproximação de duas ciências autônomas, a Sociologia e a 72 
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Brasileiro Ciência Política, a disciplina visa possibilitar o desenvolvimento de novas 
ferramentas de investigação e a elaboração de novas e elucidativas análises. 
Com a aproximação de diferentes ciências, esta obra tem como intuito 
possibilitar a observação da relação entre sociedade e política sob um 
prisma diferente. 

Photoshop CS2 

O Adobe Photoshop é o software profissional em edição de imagens e líder 
no mercado de geração de imagens digitais, oferece muitos recursos 
aprimorados, além de outras ferramentas novas. Através de ferramentas 
criativas e inovadoras você conseguirá obter resultados extraordinários. 
Com o aprimoramento da versão, é possível, entre tantas outras coisas, 
personalizar sua interface de acordo com sua maneira de trabalhar. 
Recomenda-se 32 horas de estudos. 

32 

Photoshop CS5 

Crie o que sua imaginação mandar! É isto o que as poderosas ferramentas 
do Adobe Photoshop CS5 proporcionam a você! Utilizado por fotógrafos e 
designers de todo o mundo, o Photoshop é líder absoluto quando a qualidade 
precisa estar aliada à rapidez e facilidade de uso. Neste curso, o aluno terá 
acesso aos mais avançados recursos para edição e criação de imagens 
digitais. O aluno aprenderá sobre a interface do programa, o conceito de 
imagem digital, organização e utilização dos painéis, canais de cores, 
camadas, a utilização das novas ferramentas e os novos recursos 3D para 
aplicar e criar efeitos impressionantes de modo profissional. O curso de 
Adobe Photoshop é indispensável para aqueles que desejam trabalhar com 
arte e manipulação digital, seja para o meio impresso ou utilização na Web. 
Recomenda-se 28 horas de estudos. 

28 

Planejamento e 
Desenvolvimento de 

Carreira 

Atualmente, para buscar uma estabilidade profissional e financeira, é 
fundamental fazer um planejamento de carreira bem estruturado, além de 
buscar cargos em empresas muito bem organizadas. Pelo ensino a distância 
você poderá fazer o curso de Planejamento e Desenvolvimento de Carreira, 
que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja atuar em uma 
organização com perspectivas de crescimento, através da abordagem de 
temas como o conceito de planejamento, a programação de carreiras, a 
ascensão e o sucesso profissional, entre outros assuntos relevantes. Neste 
curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter 
o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 
Material: Online: livros eletrônicos em formato PDF, vídeo-aulas via 
internet. 

15 

Planejamento Estratégico 

O planejamento estratégico é uma ferramenta estratégica que tem como 
objetivo a formulação de ações de uma organização e planos para sua 
execução. O curso de Planejamento Estratégico fornece subsídios para se 
avaliar as condições do ambiente externo e interno, assim os pontos fracos 
e fortes da empresa, entre outros aspectos. Aponta, também, referenciais 
que devem ser claramente estabelecidos, tais como os valores 
organizacionais, premissas, políticas e diretrizes gerais. Esses elementos 
ajudam a estruturar as linhas básicas e possíveis da estratégia e o processo 
de planejamento estratégico. 

30 

Planejamento Tributário 

O Curso de Planejamento Tributário abrange a temática do planejamento 
tributário sob a ótica doutrinária, prática e jurisprudencial, da forma mais 
clara, didática e objetiva possível, trazendo as decisões mais marcantes do 
Supremo Tribunal Federal - STF. 

36 

Planejamento Urbano e 
Meio Ambiente 

Para um profissional que atua no ramo imobiliário, é fundamental conhecer 
o planejamento urbano e o estatuto da cidade, para que seja possível 
programar as atividades do município de maneira qualificada. Pelo ensino 
a distância você poderá fazer o curso de Planejamento Urbano e Meio 
Ambiente, que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja atuar 
no processo de urbanização das cidades, buscando a preservação do meio 

45 
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ambiente e a qualidade de vida dos habitantes, através da abordagem de 
temas como o zoneamento urbano, o plano diretor, os índices urbanísticos, 
entre outros assuntos. Neste curso online você pode estudar em casa por um 
material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação 
profissional em pouco tempo. Recomenda-se 45 horas de estudos. 

Plano de Negócio 

Neste curso você irá aprender a elaborar seu plano de negócio. Antes mesmo 
de "abrir suas portas", e dedicar grande parte do seu tempo a preparar o 
documento que não só dirá se o negócio é viável, mas também auxiliará nas 
decisões importantes do seu dia a dia da empresa. Você irá fazer parte de 
um bom "plano de voo", vamos te preparar para voar com segurança no 
mundo empresarial e aumentar significativamente a suas chances de 
sucesso. Bem-vindo ao mu 

24 

Políticas Públicas em 
Educação 

Contexto nacional da educação. Cidadania plena, democracia, 
governabilidade e globalização. LDB, histórico. Os RCNEIs e os PCNs. 
Perspectivas para a educação e o novo PNE. Avaliação pública na educação. 

65 

Português Elementar I 

O material de Português Elementar I propicia ao estudante revisar e fixar os 
principais conceitos da Língua Portuguesa, voltados a conteúdos do Ensino 
Fundamental II. Aborda conceitos de gramática, produção e compreensão 
textual. Os exercícios propostos fazem uma retomada de conceitos 
elementares que auxiliarão o aluno a avançar em seu aprendizado. 

72 

Português Elementar ii 

O material de Português Elementar II objetiva revisar os conteúdos 
fundamentais da Gramática da Língua Portuguesa, referente aos conteúdos 
do Ensino Médio, como concordância, regência, pontuação e flexões 
verbais. Auxilia na preparação do aluno para a compreensão de conteúdos 
mais aprofundados, na escrita utilizando a norma culta e no dia a dia nas 
atividades que envolvam a escrita e a fala. 

60 

PowerPoint 2007 

Utilizar a ferramenta de apresentações do Microsoft Office 2007 ficará 
muito mais fácil. Será como descobrir um novo universo de possibilidades 
e entretenimento. Com uma interface gráfica aprimorada e inovadora, e 
novas ferramentas, possibilita o desenvolvimento de slides com 
características profissionais de forma intuitiva sem o desprendimento de 
grandes esforços. Recomenda-se16 horas de estudos. 

16 

PowerPoint 2010 

Este curso tem como objetivo proporcionar uma base de conhecimentos 
sólida com o software PowerPoint versão 2010. Apresentando a interface 
suas principais funcionalidades. Ao final do curso o aluno estará apto a 
criar, manipular e editar apresentações de slides, utilizando recursos de 
animação, efeitos visuais e interatividade. Recomenda-se 18 horas de 
estudos. 

18 

PowerPoint 2013 

Durante o curso o aluno criará e editará diversas apresentações, utilizando 
desde as ferramentas mais básicas até as mais complexas, como o uso de 
vídeos, por exemplo. Enquanto isso, o aluno verá como criar um plano de 
marketing para uma loja social nas primeiras aulas, e também trabalhará 
com diversos tipos de apresentações nas demais. 

20 

PowerPoint 2016 

Durante o curso o aluno criará e editará diversas apresentações, utilizando 
desde as ferramentas mais básicas até as mais complexas, como o uso de 
vídeos, áudios, gráficos, SmartArt, por exemplo. Enquanto isso, o aluno 
verá como criar um plano de marketing para uma loja social nas primeiras 
aulas, e também trabalhará com diversos tipos de apresentações com temas 
nas áreas de e-commerce, lucratividade, dicas para uma boa apresentação, 
e muito mais. 

22 

Prática Educativa da Língua 
Portuguesa na Educação 

Infantil 

O desenvolvimento da comunicação e da interação linguística como 
elementos da aquisição da linguagem oral e escrita. Desenvolvimento da 
linguagem na criança. As várias linguagens na prática da Educação Infantil. 

54 
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Letramento e Educação Infantil. 

Prática Educativa do Ensino 
da Física II 

Neste curso você irá aprender sobre algumas práticas educativas no ensino 
da Física. Realizaremos uma discussão conceitual sobre os principais 
aspectos de Termologia e Termodinâmica, com ênfase no estudo dos ciclos 
utilizados nos motores a explosão (ciclo Otto e ciclo Diesel). 

33 

Prática Educativa do 
Pensamento Matemático I 

Neste curso você irá aprender sobre a utilização de suportes materiais para 
a aprendizagem da Matemática. Aprenderá também a criar situações que 
favorecem o desenvolvimento do pensamento abstrato, além de fomentar 
uma atividade lúdica. 

34 

Prática Educativa do 
Pensamento Matemático II 

Este curso irá te ensinar a relação de textos às práticas do ensino de 
Matemática. 35 

PowerPoint Web 

Este curso tem como objetivo apresentar os recursos e funcionalidades da 
versão online do PowerPoint. O PowerPoint 2013 online é parte do pacote 
de aplicativos do Microsoft Office Web e tem como objetivo integrar as 
principais funcionalidades dessa ferramenta com recursos de divulgação e 
compartilhamento online. Recomenda-se 08 horas de estudos 

8 

Prática Educativa da Língua 
Portuguesa 

Visa à prática da norma culta da Língua Portuguesa por meio de atividades 
centradas na produção e no estudo de textos, a partir de diversas estratégias. 
Capacitar o indivíduo para o domínio da linguagem em toda sua dimensão 
discursiva (nas modalidades oral e escrita) de modo significativo, nas mais 
diversas situações. 

60 

Prática Educativa da Língua 
Portuguesa em Eja 

História da alfabetização de adultos no Brasil. Características e sujeitos da 
EJA: o professor e o aluno da Educação de Jovens e Adultos. Letramento e 
EJA. As práticas de ensino da língua portuguesa: leitura e interpretação de 
textos (orais e escritos), produção de textos (orais e escritos), autoria, 
atividades específicas de sistematização de conteúdos específicos. 

63 

Prática Educativa do Ensino 
da Física i 

Este curso apresenta uma discussão sobre algumas práticas educativas do 
ensino da Física. Iniciamos com a apresentação de uma sugestão sobre a 
utilização do software Tracker no estudo dos movimentos. Também 
realizaremos uma discussão conceitual sobre as leis de Newton e a 
utilização de simulação (PhET) no ensino de colisões. O objetivo deste 
curso é sugerir formas de abordagem e retomar os principais pontos 
conceituais desses assuntos. 

32 

Prática Textual em Língua 
Portuguesa 

Princípios fundamentais para organização do texto; coesão e coerência; 
estruturação do texto em diferentes níveis; produção de texto. 64 

Práticas de Ensino Para a 
Educação Especial Numa 

Perspectiva Inclusiva 

O objetivo deste curso é discutir a importância do currículo, do projeto 
pedagógico e das adaptações curriculares na Educação Inclusiva. 60 

Práticas Pedagógicas da 
Educação do Campo 

Este curso apresenta uma discussão sobre as práticas pedagógicas no 
contexto das escolar públicas localizadas no campo. Evidência os principais 
limites que compreendem a realidade do campo e as potencialidades desse 
contexto a partir de algumas experiências desenvolvidas em escolas 
vinculadas aos movimentos sociais e àquelas que demonstram 
aproximações à perspectiva crítica da educação do campo. Esta disciplina, 
se propõe a analisar as práticas pedagógicas tendo sua relação intrínseca 
com uma educação crítica, vinculada á pedagogia socialista e que vise à 
formação para a emancipação social. O foco é articular o conhecimento 
científico à realidade das comunidades rurais para efetivas as 
transformações sociais. 

46 

Práticas Pedagógicas Para a 
Educação em Tempo 

Integral 

Este curso de estudo apresenta uma breve discussão sobre a Educação 
Integral prioritariamente as questões relativas às práticas pedagógicas. 
Inicia-se a discussão abordando alguns conceitos importantes sobre 

37 
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aprendizagem, educação e educação em tempo integral e, na sequência, 
trabalha-se com algumas questões de organização dos espaços e tempos 
escolares. Além disso, durante o curso serão feitas algumas reflexões sobre 
o tempo, a formação integral do homem e a formação em tempo integral, 
bem como são sugeridas algumas formas de planejamento, de organização 
curricular, de estruturação dos espaços, de acompanhamento pedagógico e 
possibilidades metodológicas de elaboração e efetivação das aulas, sob a 
perspectiva da integralidade. 

Princípios e Métodos de 
Gestão Escolar Integrada 

O Curso de Princípios e Métodos de Gestão Escolar Integrada apresenta 
diversas ações de como o diretor deve gerir sua escola para que seja aplicada 
a gestão participa ou colegiada. A ação gestora apresentada busca 
desenvolver uma reflexão sobre o envolvimento de todos os membros que 
compõem a escola, tais como professores, equipe pedagógica e pais. 

111 

Princípios e Métodos de 
Supervisão e Orientação 

Educacional 

Para educar é preciso conhecer e compreender a história e as necessidades 
da educação brasileira, para que técnicas pedagógicas possam ser 
implementadas com eficiência. Pelo ensino a distância você poderá fazer o 
curso de Princípios e Métodos de Supervisão e Orientação Educacional, que 
abrirá novos horizontes profissionais para quem busca qualificar a o 
aprendizado nas instituições de ensino e deseja adquirir uma ótima dinâmica 
escolar, através da abordagem de temas como a supervisão educacional, o 
sistema de avaliação na escola, entre outros assuntos relevantes. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 
Recomenda-se 45 horas de estudos. 

72 

Produção do Texto em 
Língua Inglesa 

Produção de textos narrativos, descritivos e argumentativos em língua 
Inglesa. 36 

Produção: Fundamentos e 
Processos 

A gestão da produção é algo que está presente no cotidiano da maioria das 
empresas, e seus processos necessitam de uma excelente organização. 
Através do ensino a distância você vai conhecer melhor as etapas de 
Produção Fundamentos e Processos, abrindo novos horizontes profissionais 
e aperfeiçoando o planejamento de produção de uma empresa, sempre 
buscando a melhoria nos custos da produção. Neste curso online você pode 
estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma 
melhor colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 30 horas de 
estudos. 

30 

Profissão Docente Representações sobre a docência; formação profissional reflexiva; 
competências para ensinar. 50 

Sistemas de Custeio 
A obra trata de assuntos relacionados à gestão e Contabilidade de Custos, 
com linguagem objetiva, voltada para o suporte ao processo decisório e 
implementação de sistemas de custeio. 

30 

Sistemas de Informação em 
Marketing 

Aborda os fundamentos de sistemas de informação em marketing, que são 
importantes para auxiliar nas áreas de inovação, planejamento e 
gerenciamento dessa atividade. 

36 

Sociedade e Acessibilidade 

Neste curso você irá aprender sobre a diversidade humana e as diferenças 
na sociedade. A inclusão e a exclusão na história, a acessibilidade como 
fator de inclusão dos deficientes, idosos, na educação inclusiva, no mundo 
digital e do trabalho. 

47 

Sociologia Contemporânea 

Precursores da reflexão sociológica; abordagem sobre os principais 
conceitos dos clássicos da sociologia. Paradigmas das principais escolas 
sociológicas e correntes de pensamento contemporâneos, especialmente 
autores da segunda metade do século XX. 

53 

Project 2007 O Microsoft Office Project é um software para criar e gerenciar projetos. 
Com este aplicativo, você pode manter toda sua equipe de trabalho alinhada 12 
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com o projeto e ficar informado sobre cada atividade estabelecida. Neste 
curso, você terá os conceitos básicos de como iniciar novos projetos, 
planejar tarefas, criar recursos e emitir relatórios. Recomenda-se 12 horas 
de estudos. 

Project 2016 

O Microsoft Project 2016, possui diversas ferramentas de gestão como: 
calendários, gráfico de Gantt, diagramas e relatórios. Utiliza o formato .mpp 
como padrão. Este curso possibilita uma compreensão gradativa dos 
comandos e ferramentas do software. 

14 

Projetos de Inclusão Social: 
Casos de Sucesso 

O Curso de Projetos de Inclusão Social: casos de sucesso aborda as 
diferentes formas de inclusão possíveis, desde a inclusão de pessoas com 
paralisia cerebral e síndrome de down até a inclusão digital. Também 
apresenta o relato de casos de sucesso para que, por meio da sua leitura, se 
percebam as possibilidades de trabalho com a inclusão. 

93 

Projetos Integrados e 
Participativos na Educação 

do Campo 

Este curso tem como objetivo instrumentalizar educadores para que os 
projetos da Educação do Campo sejam coerentes com as necessidades 
locais de suas comunidades. Para tanto, apresentam-se concepções 
metodológicas e reflexões sobre projetos integrados e participativos na 
comunidade rural e partir do entendimento da interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade, assim como da prática dos temas transversais no 
envolvimento da comunidade escolar e de seu entorno. 

43 

Projetos Interdisciplinares 
Quadro de análise do estado da cultura letrada no Brasil. Concepção de 
letramento e os diferentes sentidos subjacentes às medidas censitárias de 
níveis de competência no uso da leitura e da escrita. 

59 

Psicogênese da Linguagem 
Oral e Escrita 

Aprofunda o conhecimento acerca de aspectos relacionados à aquisição da 
linguagem oral e escrita, bem como possíveis problemas que possam 
ocorrer ao longo desses processos. Discute as principais concepções de 
linguagem, modelos teóricos que explicam a aquisição da linguagem oral e 
escrita e as relações entre linguagem e fracasso escolar. 

36 

Psicogênese Das Linguagens 
Oral e Escrita: Letramento e 

Inclusão 

Este curso tem por objetivo aprofundar conhecimentos acerca de aspectos 
relacionados à aquisição da linguagem oral e escrita, bem como, de 
possíveis problemas que possam ocorrer ao longo desses processos. 

58 

Psicogênese Das Linguagens 
Oral e Escrita: Subsídios 

Para Alfabetização e 
Letramento 

Aprofunda o conhecimento acerca de aspectos relacionados à aquisição da 
linguagem oral e escrita, bem como possíveis problemas que possam 
ocorrer ao longo desses processos. Discute as principais concepções de 
linguagem, modelos teóricos que explicam a aquisição da linguagem oral e 
escrita e as relações entre linguagem e fracasso escolar. 

70 

Psicologia das Organizações 

As empresas não são compostas apenas por máquinas e recursos 
financeiros, mas também por pessoas. Com isso, o estudo da Psicologia no 
âmbito empresarial é fundamental. Pelo ensino a distância você poderá 
fazer o curso de Psicologia das Organizações, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja compreender a importância do psicólogo nas 
organizações, através da abordagem de temas como a introdução ao estudo 
da psicologia, o indivíduo e o grupo, a psicologia aplicada nas organizações, 
entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você pode estudar em 
casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 15 horas de 
estudos. 

15 

Psicologia do 
Desenvolvimento 

Os conceitos de desenvolvimento e aprendizagem a partir das teorias de 
Freud, Vygotsky, Piaget e Wallon; o desenvolvimento infantil; o papel do 
professor; a importância das atividades lúdicas, do jogo e do brinquedo. 

98 

Publicidade e Propaganda 
A publicidade é um dos ramos mais criativos, envolventes e permanece em 
constante evolução, graças às intermináveis invenções do homem para 
divulgar produtos e serviços. Pelo ensino a distância você poderá fazer o 

15 
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curso de Publicidade e Propaganda, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja conhecer melhor o mundo da propaganda, 
através da abordagem de temas como o futuro da comunicação, a agência 
de publicidade, mercadologia, entre outros assuntos relevantes. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 
Recomenda-se 15 horas de estudos. 

Realismo na Literatura 
Brasileira 

O realismo na literatura brasileira contou com grandes escritores e deixou 
uma importante marca na nossa história. Pelo ensino a distância você poderá 
fazer o curso de Realismo na Literatura Brasileira, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja refletir sobre o realismo e o 
naturalismo em nosso país, através da abordagem das obras de Machado de 
Assis e de outros grandes nomes da nossa Literatura. Você vai compreender 
títulos como Dom Casmurro, Quincas Borba, entre outros relevantes. Neste 
curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter 
o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 
Recomenda-se 36 horas de estudos. 

67 

Recrutamento e Seleção de 
Pessoas 

O departamento de recursos humanos é um dos mais importantes em uma 
organização, pois coordena a seleção de pessoas e controla os direitos e 
deveres do empregador e do colaborador. Pelo ensino a distância você 
poderá fazer o curso de Recrutamento e Seleção de Pessoas, que abrirá 
novos horizontes profissionais para quem deseja atuar no departamento de 
RH e quer aprofundar os conhecimentos em temas como a folha de 
pagamento, os contratos trabalhistas, a homologação, entre outros assuntos 
relevantes. Neste curso online você pode estudar em casa por um material 
de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional 
em pouco tempo. Recomenda-se 30 horas de estudos. 

30 

Regulamentação e Políticas A legislação brasileira sobre EAD: limites, exigências, interpretações e 
possibilidades. Políticas públicas para EAD. 18 

Religião no Brasil e Ética 
Os Movimentos Religiosos no Brasil desde a nova espiritualidade até a 
Igreja Luterana. Questões de ética em seu âmbito social e religiosa, dentro 
de uma perspectiva cristã e como decisória na ordem da vida. 

69 

Serviços de Turismo e 
Viagens 

Este curso tem o objetivo de lhe proporcionar informações suficientes para 
que você tenha uma visão panorâmica das atividades que permeiam o dia a 
dia dos profissionais de turismo e de hospitalidade. 

48 

Recursos Humanos: 
Fundamentos e Processos 

O departamento de recursos humanos é um dos mais importantes em uma 
organização, pois lida com o que as empresas têm de mais importante: as 
pessoas. Pelo ensino a distância você poderá fazer o curso de Recursos 
Humanos Fundamentos e Processos, que abrirá novos horizontes 
profissionais para quem deseja atuar no departamento de recursos humanos 
e aprofundar o conhecimento em temas como a trabalho em equipe, o clima 
organizacional, o processo motivacional, entre outros assuntos relevantes. 
Neste curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, 
obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional em poucot 
empo. Recomenda-se 30 horas de estudos. 

30 

Secretariado e Assessoria 
Administrativa 

Desde 1950, com a chegada das multinacionais ao Brasil a profissão de 
secretária e assessor administrativo é cada vez mais valorizada. E como toda 
a profissão necessita de novos cursos de aperfeiçoamento, de informática, 
seminários sobre a área e outros; é essencial que o profissional esteja 
atualizado. Hoje o conhecimento de uma secretária e assessor não pode ser 
mais específico, mas generalizado. Sendo assim nesse curso de Secretariado 
e Assessoria Administrativa você aprenderá como é importante saber como 
é o funcionamento da empresa em que você trabalha, qual o seu produto e 
como ela trabalha. Entenderá também a importância de um bom 

24 
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planejamento, controle de caixa, saber redigir um e-mail seguindo as novas 
normas do acordo ortográfico e muito mais. 

Serviços ao Cliente 

Este material tem por objetivo principal conceituar e situar o papel dos 
serviços ao cliente como processo e atividade dentro de uma organização. 
Além disso, pretende-se discutir as relações que existem entre serviços ao 
cliente com as funções de marketing, operações e prestadores de serviços 
logísticos, tanto sob a perspectiva estratégica quanto a tática e a de 
execução. 

36 

Sistemas Contábeis 

O curso desenvolve o tema de sistemas contábeis a partir da apresentação 
do atual estágio de tecnologia de informação, onde são apresentados os 
principais conceitos, ferramentas e aplicativos que podem ser utilizados nas 
entidades. Em seguida, desenvolve os conceitos de Sistemas Integrados de 
Gestão Empresarial com ênfase para a integração com o módulo contábil. 
Também são apresentados os principais conceitos e metodologias para o 
desenvolvimento de um projeto de implantação de um sistema de 
informação contábil. 

15 

Sociedade Contemporânea e 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Fundamentos da teoria social sobre a sociedade contemporânea. Relação 
sociedade e natureza. A evolução do conceito de desenvolvimento 
sustentável e as matrizes conceituais da sustentabilidade. O papel das 
políticas públicas, da sociedade e do Estado no desenvolvimento 
sustentável dos ambientes urbanos e rurais. Saberes tradicionais e modernos 
e os conflitos na gestão ambiental. Experiências sociais de sustentabilidade 
e a importância da educação voltada para os problemas ambientais. 

76 

Sociedade e 
Contemporaneidade 

A sociedade contemporânea convive em um ciclo de transformações de 
grande intensidade. A humanidade, mais numerosa agora do que nunca, 
controla tecnologias de produção e destruição de grande impacto. Nunca 
antes a organização e o funcionamento da sociedade humana foram tão 
complexos. Mas afinal, o que é sociedade contemporânea? Você poderá 
saber melhor sobre o assunto pelo curso a distância de Sociedade e 
Contemporaneidade, que abrirá novos horizontes profissionais para quem 
deseja ampliar sua visão social atual, através do estudo das transformações 
sociais de um mundo globalizado. Neste curso online você pode estudar em 
casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor 
colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 36 horas de 
estudos. 

58 

Sociologia Dos Direitos 
Fundamentais 

O Curso de Sociologia dos Direitos Fundamentais se centra na reflexão de 
clássicos do pensamento das Ciências Sociais contemporâneas, Karl Marx 
e Max Weber, para fornecer uma interpretação do Estado capitalista: o 
primeiro por sua exposição da essência do caráter classista do Estado 
capitalista e o segundo pela demonstração do processo de racionalização da 
burocracia do Estado contemporâneo. A partir dessa reflexão, o curso 
aborda a construção dos direitos fundamentais, tendo como objetivo 
contribuir com o debate para a efetivação dos direitos dos grupos sociais 
excluídos no Brasil. 

66 

Sociologia Política 

Conhecer os conceitos da sociologia Política é fundamental para entender o 
desenvolvimento do estado nos dias atuais. Através do ensino a distância 
você poderá fazer o curso de Sociologia Política, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja adquirir uma análise crítica das 
principais relações existentes entre ciência, sociologia e política, 
observando as evoluções e aconteceram até a era pós-moderna. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 
Recomenda-se 36horas de estudos. 

54 

Sociometria Investigações e análises sobre o que são os grupos sociais e as 60 
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possibilidades e instrumentos para investigá-los e conhecê-los, em 
particular a Sociometria. Conhecimento dos conceitos e instrumentos 
elaborados por Jacob Levy Moreno. Contemporaneidade. Investigativa e 
interventiva na abordagem nas renovadas e complexas redes de interação 
social. 

Tecnologia Assistiva e 
Comunicação Alternativa 

Neste curso você irá conhecer e ser um promotor de tecnologias acessíveis 
a todas as pessoas em nossa sociedade. A tecnologia assistiva desponta 
como área de conhecimento atualizada capaz de pesquisar e planejar 
recursos e serviços em prol de efetivas ações transformadoras das práticas 
discriminatórias da sociedade em relação às pessoas com deficiência, 
mobilidade reduzida ou idosas. 

43 

Teorias da Aprendizagem 

Abordagem panorâmica das diversas teorias da aprendizagem, destacando 
Celestin Freinet, Maria Montessori, Piaget, Vygotsky, Wallon, Paulo 
Freire, Emília Ferreiro, Howard Gardner, Phlippe Pherrenoud, Jerome 
Brumer e David Ausubel. A diferenciação teórica das pedagogias liberal-
tradicional, liberal-tecnicista, construtivista e progressista. A discussão 
acerca dosmétodos de ensino e a articulação de diversas teorias. 

98 

Teorias e Práticas da 
Psicopedagogia Institucional 

A psicopedagogia e sua aplicabilidade na escola; desafios, processos e 
como se dá a aprendizagem; contribuições e operacionalização de algumas 
teorias que embasam a prática pedagógica; indisciplina na escola e 
distúrbios de conduta; construção do currículo; planejamento escolar; 
avaliação. 

51 

Tópicos Avançados em 
Recursos Humanos 

Lidar com recursos humanos em uma organização exige preparo, pois os 
colaboradores devem estar sempre motivados e a seleção de pessoas deve 
ser feita de maneira correta. Pelo ensino a distância você poderá fazer o 
curso de Tópicos Avançados em Recursos Humanos, que abrirá novos 
horizontes profissionais para quem deseja aprofundar seus conhecimentos 
em RH, através da abordagem de temas como o down size, a terceirização, 
o benchmarking, o mentoring, entre outros assuntos relevantes. Neste curso 
online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu 
certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. 

30 

Tópicos da Filosofia da 
Educação 

Estudo da Filosofia da Educação. A práxis educacional. Ética e valores 
presentes na educação e na formação do sujeito. A influência da Filosofia 
na educação brasileira. O processo do filosofar na Educação Infantil e a 
questão da transdiciplinaridade. 

93 

Tópicos Especiais em 
Educação Inclusiva 

Educação e inclusão de portadores de necessidades especiais na escola e na 
sociedade. Estigmatização, marginalização, educação, integração social. 
Preconceitos, diferenças individuais, cidadania, adaptações curriculares. A 
inclusão das diferentes raças, a inclusão das mulheres, dos menores de rua, 
presidiários, homossexuais, dependentes químicos, a inclusão dos 
soropositivos etc. 

32 

Tópicos Especiais em 
Técnicas de Secretariado 

É por meio da formação que o sujeito desenvolve capacidades distintas de 
análise, julgamento, questionamento, reflexão, juntamente com a 
apropriação do conhecimento técnico, que colaboram para que a prática 
profissional seja condizente com a demanda do mercado. Este material 
pretende dar o embasamento necessário acerca das metodologias, 
ferramentas e práticas da profissão secretarial. 

36 

Transtornos Globais de 
Desenvolvimento e Altas 

Habilidades 

É preciso que todos possam refletir como sociedade sobre a Educação 
Especial, mais especificamente sobre os Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGD), as altas habilidades e a superdotação. Diante 
disso, durante o curso pretendemos discutir sobre o trabalho a ser 
desenvolvido pela escola, família/responsáveis e sociedade. 

38 

Treinamento e Atualmente, é muito importante que uma organização esteja atualizada 30 
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Desenvolvimento quanto as diferentes maneiras de treinar seus colaboradores, para que seja 
possível acompanhar a evolução do mercado de trabalho. Pelo ensino a 
distância você poderá fazer o curso de Treinamento e Desenvolvimento, que 
abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja aprofundar seus 
conhecimentos em treinamento de pessoas, através da abordagem de temas 
como o planejamento estratégico, os métodos de treinamento, o ciclo de 
vida dos negócios, entre outros assuntos relevantes. Neste curso online você 
pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado 
e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. Recomenda-se 
30horas de estudos. 

Windows 10 

Através deste curso o aluno conhecerá a nova versão do sistema operacional 
Windows, o Windows 10. Aprenderá como configurar o sistema, gerenciar 
dispositivos, a rede e a internet, personalizar sua aparecia e contas, e como 
se conectar com outros usuários do Windows. Além das configurações mais 
básicas e fundamentais como a hora e o idioma, as facilidades para o acesso, 
como configurar sua privacidade e a segurança do seu dispositivo. 

18 

Windows 7 

Este curso é indicado àqueles que desejam aprender a configurar e utilizar 
os recursos do sistema operacional Windows 7 em um ambiente residencial 
ou em uma rede empresarial. Elaborado com uma linguagem simples e 
sucinta, o curso permite a compreensão das ferramentas e recursos do 
sistema possibilitando um aprendizado mais rápido e eficaz. Recomenda-se 
20 horas de estudos. 

20 

Windows 8 

Este curso é indicado àqueles que desejam aprender a configurar e utilizar 
os recursos do sistema operacional Windows 8 em um ambiente residencial 
ou em uma rede empresarial. Elaborado com uma linguagem simples e 
sucinta, o curso permite a compreensão das ferramentas e recursos do 
sistema possibilitando um aprendizado mais rápido e eficaz. 

18 

Windows Vista 

Com o curso de Windows Vista, a Dr. Micro coloca à disposição das escolas 
de ensino profissionalizante, uma ferramenta que aborda os principais 
pontos do sistema operacional mais difundido no mundo. O curso também 
mostra as novidades do Windows Vista em relação a o XP, que seria a 
versão anterior do sistema. 

20 

Word 2010 

O Microsoft Word é o programa mais utilizado para edição e elaboração de 
textos. E, em sua nova versão, o programa trouxe mais comodidade e 
rapidez para os usuários. Neste curso o aluno vai conhecer as novas 
ferramentas que permitiram a otimização do seu uso no dia a dia. O aluno 
aprenderá sobre a nova interface do programa e sobre suas funcionalidades 
como a edição e a formatação de textos, tabelas, gráficos, layout, etc. 
Aprenderá a fazer tratamentos de imagens direto do programa sem a 
necessidade de instalar um editor. Vai elaborar Hiperlinks, Mala Direta e 
aprender a salvar seus documentos diretamente na internet. Além de inserir 
em seus textos cabeçalhos, rodapés e muito mais. O Microsoft Word 2010 
é um programa indispensável para todos. Recomenda-se 24 horas de 
estudos. 

24 

Word 2013 

Neste curso são apresentadas as novidades desta versão mais recente do 
programa, instruções detalhadas das funções da nova interface diferente de 
todas as versões anteriores do programa. E você ainda verá desde noções 
básicas até as mais complexas: como formatação e alinhamento de 
parágrafos, inserção de elementos gráficos, utilização de temas, mala direta 
e muito mais. Tudo feito em cima de como fazer um ótimo trabalho 
acadêmico. 

18 

Word 2016 
O Microsoft Word é o programa mais utilizado para edição e elaboração de 
textos, e agora em sua nova versão o programa trouxe mais comodidade e 
rapidez para os usuários, trabalhar com esta nova versão do software é como 

22 
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explorar um universo de possibilidades, seja permitir compartilhar 
documentos com terceiros em tempo real até buscar por referências na web, 
imagens e definições para experiência de leitura mais completa. E além das 
novidades da versão, neste curso são apresentadas as noções básicas até as 
mais complexas, como montar um curriculum, uma carta de autorização ou 
um trabalho de escola. O Microsoft Word 2016 é um programa 
indispensável para todos. 

Word para Web 

O Microsoft Word 2013 online é um complemento online que oferece a 
você a liberdade de trabalhar com documentos de quase todo lugar com um 
navegador de internet. Não é necessário que você tenha o programa 
instalado em seu computador, basta acessar a sua conta no Windows Live 
em qualquer computador, e através do SkyDrive você terá a liberdade de 
utilizar o programa do Word Web. Seus arquivos ficam armazenados 
online, e com a ferramenta de compartilhamento qualquer pessoa poderá 
editar este mesmo arquivo simultaneamente. Curso ideal para empresas que 
trabalham em equipe, ou pessoas que necessitam editar documentos e enviar 
a várias pessoas. Recomenda-se 10 horas de estudos. 

10 

Word2007 

O Microsoft Word 2007 é um processador de textos altamente equipado 
projetado com a finalidade de facilitar a vida do usuário, e agora com uma 
nova interface gráfica, trabalhar com esta versão do software é como 
explorar um universo de possibilidades. Neste curso são apresentadas as 
novidades desta versão, instruções detalhadas das funções da nova interface 
diferente de todas as versões anteriores do programa. E você ainda verá 
desde noções básicas até as mais complexas: como formatação e 
alinhamento de parágrafos, inserção de elementos gráficos, utilização de 
temas, mala direta e muito mais. Recomenda-se 20 horas de estudos. 

20 

 


