Sabe porque somos

A MELHOR ESCOLA DE CURSOS DO PAÍS?
Porque além de termos aulas 100% práticas, início imediato, cursos sempre
atualizados, cada aluno no seu ritmo, material didático prático e horários
flexíveis, ainda queremos mais que formar alunos, queremos formar uma geração de
cidadãos cada vez melhores para nosso Brasil e que possam assumir as melhores
posições no mercado de trabalho.
Tudo isso mostra a credibilidade de nossa marca, bem como, o porque de
nossas premiações a nível nacional.

Sabe porque temos

A MELHOR METODOLÓGIA BRASIL?
Porque nossa metodologia de Ensino é inovadora, utiliza os mais diversos
recursos multimídia, sem contar que utilizamos as mais modernas tecnologias
que o mercado proporciona, como realidade aumentada , 3D e
gamificação, facilitando a assimilação do conteúdo de cada curso pelo aluno.
O aluno não avançará de nível ou aula se não participar, executar e comprovar
que aprendeu o conteúdo atual. É a garantia de aprendizado, que torna nosso
método prático, prazeroso e eficaz! Tornando-o assim o MELHOR DO
BRASIL!

A grade de cursos

MAIS COMPLETA DO BRASIL!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARQUITETURA (117 horas)
ATENDENTE DE FARMÁCIA (97 horas)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (97 horas)
BELEZA & ESTÉTICA (104 horas)
CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS (62 horas)
DESIGN GRÁFICO (66 horas)
DESKTOP DEVELOPER (129 horas)
EMPREENDEDORISMO (35 horas)
FULL DEVELOPER – (WEB + MOBILE) (100 horas)
GAMER DEVELOPER (80 horas)
GESTÃO FINANCEIRA (102 horas)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMÁTICA 4.0 (90 horas)
JAVA WEB DEVELOPER (70 horas)
MARKETING ASSISTANT (95 horas)
MEU NOVO EMPREGO (29 horas)
MOBILE DEVELOPER (66 horas)
ON KIDS (69 horas)
ON KIDS + ROBÓTICA KIDS (87 horas)
PHP DEVELOPER (68 horas)
PROFESSIONAL WEB DESIGN (86 horas)
ROBÓTICA KIDS (18 horas)

EIXO ADMINISTRATIVO

MARKETING ASSISTANT
Descrição: Uma das áreas mais dinâmicas do setor de serviços é o Marketing.
As tarefas englobam atendimento e contato com clientes, fornecedores e
colaboradores
(comunicação
interna/endomarketing),
pesquisa
mercadológica, planejamento estratégico, criação de anúncios e veiculação e
controle dos mesmos juntos aos canais de comunicação (mídia). Tais ações
visam projetar a imagem da empresa e alavancar as vendas.

Principais funções: Formação rápida de profissionais que poderão atuar
como telefonista, recepcionista e operador de telemarketing em empresas de
qualquer porte e área de atuação. Onde você vai aprender a ser um excelente
profissional no telemarketing, marketing e comunicação. Incluirá ainda em
seus conhecimentos uma ampla visão sobre a área de propaganda em
jornais, outdoor, revistas e sobre planos de marketing.
Público: Composto por jovens ou pessoas em geral que cursam ou que
tenham concluído o Ensino Médio e que buscam ingressar ou melhorar sua

CARGA HORÁRIA
95 HORAS;
12 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: PACOTE INFORMÁTICA 4.0
.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE;
CENTRAIS DE ATENDIMENTO;
CONSULTOR;
E-COMMERCE;
EMPRESAS E OU NEGÓCIO PRÓPRIO;

posição no mercado de trabalho.

MÓDULOS: MARKETING DIGITAL (16 HORAS), MEU NOVO EMPREGO (29 HORAS), PHOTOSHOP CC (18 HORAS), CORELDRAW 2017 (16 HORAS)
e ILLUSTRATOR CC (16 HORAS).

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

Descrição: Com este curso você obterá conhecimentos sobre redação de
cartas e documentos comerciais, bem como as técnicas empregadas em
escritórios, entre elas o atendimento ao cliente e a boa apresentação.
Aprenderá técnicas e conceitos sobre departamento pessoal e RH, tais como
contratação e demissão de pessoal e folha de pagamento. Ingressará em
conhecimentos de contabilidade, com toda a parte de orçamentos operações
bancárias e com cartões, consulta de cheques, imposto de renda, obrigações
fiscais, custos, controles, sistemas de amortização constante. Você poderá
trabalhar em escritórios de contabilidade, bancos, lojas, na área
administrativa ou financeira de empresas, entre outros.

Principais funções: Redação de cartas e documentos, rotinas de
departamento de RH, como contratação e demissão de funcionários, folha de
pagamento, etc. Você pode trabalhar em escritórios de contabilidade, bancos,
entre outros.
Público: Composto por pessoas em geral que buscam ingressar ou melhorar
sua posição no mercado de trabalho.

CARGA HORÁRIA
97 HORAS;
12 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: PACOTE INFORMÁTICA 4.0
.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE;
BANCOS;
CENTRAIS DE ATENDIMENTO;
CLINICAS
CONSULTORIA;
EMPRESAS;
ESCRITÓRIOS.

MÓDULOS: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (16 HORAS), ASSISTENTE CONTÁBIL 3.0 (17 HORAS), EXCEL 2016 (14 HORAS), GESTÃO DE PESSOAS (19 HORAS),
MATEMÁTICA FINANCEIRA C/ HP12C (15 HORAS) e SECRETARIADO 3.0 (16 HORAS).

EMPREENDEDORISMO
Descrição: Hoje em dia quase todas as pessoas já pensaram em abrir seu
próprio negócio. Sem preparo e conhecimento não é simples transformar um
sonho em realidade. Mas com o curso de empreendedorismo você saberá
qual é a melhor maneira de abrir sua própria empresa.

CARGA HORÁRIA
35 HORAS;
4 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

Principais funções: Conhecimento em Plano de Negócio, Análise de
Viabilidade, Identificação das Oportunidades, Análise de Preço, Ponto de
Equilíbrio e Fluxo de Caixa.
Público: O público para esse curso são pessoas que buscam criar seu próprio
negócio, ou, as que já o possuí, visando crescer e atingir o ponto máximo de
sucesso.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE;
BANCOS;
CENTRAIS DE ATENDIMENTO;
CLINICAS
CONSULTOR;
EMPRESAS;
ESCRITÓRIOS.

MÓDULOS: EMPREENDEDORISMO – MÓD. I, II, III e IV (30 HORAS) e FORMAÇÃO DE PREÇO PARA COMÉRCIO (5 HORAS).

GESTÃO

FINANCEIRA

Descrição: Você terá como novidade conhecimentos sobre operações de fluxo de
caixa, contas a pagar, a receber e inadimplência. Vai aprender sobre organização
empresarial, forma jurídica das empresas, razão social, contrato social, receita
federal, liderança, motivação, administração financeira, banco central do brasil.
Ingressará em conhecimentos de contabilidade, com toda a parte de orçamentos,
operações bancárias e com cartões, consulta de cheques, imposto de renda,
obrigações fiscais, custos, controles, sistema tributário e técnicas de cobrança.
Aprenderá a calcular os diversos tipos de juros, descontos bancários, taxas
proporcionais e tipos de sistemas de amortização constante. Assim, o capacita para
a entrada no mercado de trabalho apto a desempenhar suas funções em escritórios
de contabilidade, departamento financeiro e de RH de empresas, além de lojas do
comércio em geral.
Principais funções: O conteúdo deste módulo engloba funções de balanço
patrimonial, receita líquida, apuração de resultados, taxa de juros, descontos,
classificação jurídica de empresas e logística, como e empregador, emitindo
carteira de trabalho, folhas de pagamento, calcular 13 salário, férias e a utilizar a
calculadora HP12C.
Público: Composto por pessoas em geral que buscam ingressar ou melhorar sua
posição no mercado de trabalho.

CARGA HORÁRIA
102 HORAS;
13 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
BANCOS;
CENTRAIS DE ATENDIMENTO;
CLINICAS
CONSULTOR;
EMPRESAS;
ESCRITÓRIOS;
LOJAS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS.

MÓDULOS: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (16 HORAS), ASSISTENTE CONTÁBIL 3.0 (17 HORAS), EXCEL 2016 (14 HORAS), EXCEL 2016 AVANÇADO (21 HORAS),
GESTÃO DE PESSOAS (19 HORAS), MATEMÁTICA FINANCEIRA C/ HP12C (15 HORAS).

MEU NOVO EMPREGO
Descrição: Este curso facilitará a conquista de um novo emprego, porque
você aprenderá a se preparar para as vagas disponíveis no mercado de
trabalho. Fará testes vocacionais e aprenderá a criar seu próprio curriculum, e
a buscar por sua empresa ideal no mercado, verá também como se
comportar no dia de sua entrevista de emprego, se preparando tanto
mentalmente como fisicamente por sua conquistar sua vaga no mercado de
trabalho.
Principais funções: Qualificação para crescimento em seu emprego, bem
como conquistar novas oportunidades.

Público: Pessoas que buscam um novo emprego e deseja conquistar uma
vaga sólida, com visão de crescimento profissional e destaque no mercado,
preparando-se fisicamente e mentalmente não só para a entrevista, mas
também no dia a dia da organização.

MÓDULOS: MEU NOVO EMPREGO – MÓD. I e II (29 HORAS).

CARGA HORÁRIA
29 HORAS;
3 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
MERCADO DE TRABALHO EM GERAL.

EIXO DE BELEZA

BELEZA & ESTÉTICA
Descrição: Cuidar da beleza e do bem estar, é algo que está presente em nosso
cotidiano. Qual é a pessoa que não se preocupa em estar bem consigo mesma e
com sua autoestima? Através disso, surgem também, demandas profissionais
qualificadas para o mercado de beleza e estética. Neste módulo serão encontrados
vários cursos voltados para beleza e estética como: Depilação, Auto Maquiagem,
Alongamento de Cílios e Design de Sobrancelhas. Encontre em nossos cursos, uma
ótima oportunidade para os profissionais interessados nesta área, de aprender as
técnicas de embelezamento.
Principais funções: Conhecimentos específicos na área de estética, desempenhar
atividades ligadas a beleza, conhecimentos sobre maquiagens, os principais
produtos utilizados e tipos de pinceis disponíveis. Preparo para trabalhar com
depilação corporal e facial, masculina e feminina.
Público: O público para esse curso é composto por jovens ou pessoas em geral que
gostariam de aprimorar seus conhecimentos na área da estética e beleza. Ou, que
gostariam de ter acesso a essa área e busca conhecimento apropriado para dar
entrada à realização de seu sonho.

CARGA HORÁRIA
104 HORAS;
13 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
CLÍNICAS DE ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL;
 SALÕES DE BELEZA;
SPAS E ACADEMIAS.

*Observação: Estes

cursos são trabalhados
apenas com as apostilas, pois por terem um
conteúdo muito prático, são melhor ministrados com
a formação de turmas e um especialista da área.

MÓDULOS: ALONGAMENTO DE CÍLIOS (20 HORAS), AUTO MAQUIAGEM (30 HORAS), DEPILAÇÃO (24 HORAS) e DESIGN DE SOMBRANCELHA (30 HORAS).

EIXO KIDS

ON KIDS
Descrição: Utilizar o computador nas suas mais adequadas formas, no ensino da
informática e contribuições no processo de aprendizagem, acelerando o
desenvolvimento intelectual do aluno. Simular algo real, garantindo a vivência de
experiências, semelhantes às que a criança realizará na vida real.
Principais funções: Neste curso, o aluno KIDS aprenderá sobre as diferentes partes
de um computador, bem como suas funções e utilidades. Será visto também como
utilizar o mouse e o teclado, entre outros periféricos e acessórios de um
computador além disso o aluno desenvolverá maior coordenação motora,
criatividade, memória visual, sequência lógica e vai conhecer o funcionamento de
um computador, suas peças, ferramentas e como utilizar a internet e de maneira
adequada.
Público: Curso destinado às crianças de 07 a 11 anos de idade, com material todo
feito por profissionais da área infantil.

CARGA HORÁRIA
69 HORAS;
8 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DESENVOLVIMENTO PSICOSOCIAL;
ESTÍMULO À CRIATIVIDADE E À MEMÓRIA;
TRABALHOS E PESQUISAS ESCOLARES;
VIVÊNCIA C/ A FERRAMENTA DE TRABALHO DO FUTURO.

MÓDULOS: EXCEL 2016 (13 HORAS), INTERNET 11 (13 HORAS), POWERPOINT 2016 (13 HORAS), WORD 2016 (13 HORAS) e WINDOWS 10 (17 HORAS).

ROBÓTICA KIDS
Descrição: No curso de Robótica, o aluno aprende de forma gamificada, desde
conceitos básicos da elétrica, eletrônica e da programação, até a construção de
projetos robóticos, utilizando componentes eletrônicos.

CARGA HORÁRIA
18 HORAS;
2 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

Principais funções: No primeiro projeto, o aluno desenvolverá um robô chamado
Seguidor de Linha, no qual é criado um pequeno carrinho com sensores, capaz de
seguir um pequeno circuito formado por uma linha única.
Já no segundo projeto, o aluno desenvolverá um outro robô chamado Robô
Anticolisão, no qual através de um sensor em conjunto com outros componentes,
mais o Arduino, e também linhas de códigos, permite que o robô não sofra
colisões.
Público: Crianças que queiram se aventurar no mundo da robótica.

MÓDULOS: ROBÓTICA KIDS (18 HORAS).

ÁREAS DE ATUAÇÃO
ESTÍMULO À CRIATIVIDADE E À MEMÓRIA;
VIVÊNCIA COM A FERRAMENTA DE TRABALHO DO FUTURO.

ON KIDS + ROBÓTICA KIDS
Descrição: Neste módulo aluno aprenderá a utilizar o computador nas suas mais
adequadas formas, no ensino da informática e contribuições no processo de
aprendizagem, acelerando o desenvolvimento intelectual. Simular algo real,
garantindo a vivência de experiências, semelhantes às que a criança realizará na
vida real tudo o que precisa. Além disso, no curso de Robótica, o aluno aprenderá
de forma gamificada, desde conceitos básicos da elétrica, eletrônica e da
programação, até a construção de projetos robóticos, utilizando componentes
eletrônicos.
Principais funções: Aprenderá sobre as diferentes partes de um computador, suas
funções, utilidades, como utilizar o mouse e o teclado, entre outros periféricos e
acessórios, além disso o aluno desenvolverá maior coordenação motora,
criatividade, memória visual, sequência lógica e muito mais. No curso de Robótica,
o aluno desenvolverá um robô chamado Seguidor de Linha, no qual é criado um
pequeno carrinho com sensores, capaz de seguir um pequeno circuito formado por
uma linha única. Já no segundo projeto, o aluno desenvolverá um outro robô
chamado Robô Anticolisão, no qual através de um sensor em conjunto com outros
componentes, mais o Arduino, e também linhas de códigos, permite que o robô
não sofra colisões.
Público: Curso destinado às crianças de 07 a 11 anos de idade, com material todo
feito por profissionais da área infantil.

CARGA HORÁRIA
87 HORAS;
11 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DESENVOLVIMENTO PSICOSOCIAL;
ESTÍMULO À CRIATIVIDADE E À MEMÓRIA;
TRABALHOS E PESQUISAS ESCOLARES;
VIVÊNCIA C/ A FERRAMENTA DE TRABALHO DO FUTURO.

MÓDULOS: EXCEL 2016 (13 HORAS), INTERNET 11 (13 HORAS), POWERPOINT 2016 (13 HORAS), WORD 2016 (13 HORAS), ROBÓTICA KIDS (18 HORAS) e
WINDOWS 10 (17 HORAS).

EIXO TECNOLÓGICO

ATENDENTE DE

FARMÁCIA

Descrição: A área farmacêutica está entre as que mais crescem no mercado. Com o
curso de Atendente de Farmácia, você poderá prestar assistência ao farmacêutico
na organização de medicamentos, atendimento e organização do estabelecimento
farmacêutico e na realização de procedimentos práticos em geral.
Principais funções: Neste curso serão abordadas todas as rotinas de uma farmácia
e técnicas para ser um bom atendente. Tudo será bem detalhado, mostrado o que
um atendente deve e o que não deve fazer. Em uma farmácia temos dois tipos de
profissionais: o atendente e o farmacêutico. todas as rotinhas de um farmacêutico
também serão abordadas, para que o futuro atendente saiba auxiliá-lo na hora
certa. Assuntos como, limpeza, recebimento de mercadorias, higiene pessoal,
medicamentos, bulas, controle de estoque, operação de sistemas de controle de
fluxo de caixa de demais atividades do dia-a-dia de uma farmácia estão presentes
neste curso de forma completa.

Público: Pessoas que pretendem trabalhar como atendente de farmácia.

CARGA HORÁRIA
97 HORAS;
12 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
ATENDIMENTO AO CLIENTE;
ATENDENTE DE FARMÁCIA;
BALCONISTA;
FRENTE DE CAIXA;
SUPERVISOR COMERCIAL.

MÓDULOS: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (16 HORAS), ATENDENTE DE FARMÁCIA (16 HORAS), EXCEL 2016 (14 HORAS), EXCEL 2016 AVANÇADO (21 HORAS),
OPERADOR DE CAIXA (14 HORAS), SECRETARIADO 3.0 (16 HORAS).

EIXO TECNOLÓGICO DE

ARQUITETURA
Descrição: Este curso vai te auxiliar a elaborar planos e projetos associados à
arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas,
metodologias, analisando dados e informações; fiscalizar e executar obras e
serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos, ambientais;
além de prestar serviços de consultoria e assessoramento.
Principais funções: Criação de plantas 2D e 3D, assim como a modelagem dessas
plantas, até a renderização da mesma. Conhecerá sobre Design de Interiores e
muito mais
Público: O público deste curso é composto por pessoas que cursam ou que tenham
concluído curso de arquitetura, engenharia e urbanismo, profissionais que
trabalhem com móveis planejados e design de interiores ou que buscam ingressar
ou melhorar sua posição no mercado de trabalho.

CARGA HORÁRIA
117 HORAS;
15 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
ARQUITETURA PROMOCIONAL;
ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA;
PAISAGISMO;
PLANEJAMENTO URBANO;
RESTAURAÇÃO DE EDIFÍCIOS.

MÓDULOS: 3D STUDIO MAX 2018 – MÓD. I (18 HORAS), 3D STUDIO MAX 2018 – MÓD. II (18 HORAS), AUTOCAD 2018 – MÓD. I (18 HORAS), AUTOCAD 2018
– MÓD. II (17 HORAS), PROMOB (16 HORAS), REVIT 2018 (16 HORAS), e SKETCHUP 2019 (14 HORAS).

CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS
Descrição: Neste você aprenderá vários conceitos de edição e criação de vídeos e,
ao concluir o módulo, estará apto a desenvolver comerciais de televisão,
montagens, vídeos informativos, documentários, autoração de DVDs, dentre outros
recursos. Conhecerá ferramentas que permitem enriquecer os vídeos com
legendas, efeitos de transição, efeitos especiais, sobreposições, animações,
alteração e infinidade de recursos que as poderosas ferramentas vão permitir.

Principais funções: Preparar o profissional para familiarizar-se com o ambiente de
criação e manipulação de vídeo, ambientando-o com algumas das mais poderosas
e populares ferramentas de edição de vídeo do mercado. Com o conhecimento
adquirido neste curso, o aluno poderá largar na frente na busca por uma vaga no
mercado de trabalho de profissionais que operam com multimídia, nas diversas
agências publicitárias, televisivas, produtoras de vídeo, entre outras.
Público: Pessoas que tem intenção de trabalhar como freelance, ou em agências de
publicidade, entre outros.

CARGA HORÁRIA
62 HORAS;
8 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: PACOTE INFORMÁTICA 4.0
.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
AGÊNCIAS PUBLICITÁRIAS;
FREELANCER;
PRODUTORAS DE VÍDEOS;
TELEVISÃO;
DEMAIS ÁREAS QUE NECESSITEM.

MÓDULOS: AFTER EFFECTS CC 2018 (16 HORAS), PHOTOSHOP CC 2018 (18 HORAS), PREMIERE PRÓ CC 2018 (18 HORAS) e YOUTUBER (10 HORAS).

DESIGN GRÁFICO
Descrição: Você aprenderá poderosas ferramentas de design, tornando-o um
profissional ainda mais completo para o mercado de trabalho, tanto
corporativamente quanto de modo autônomo. O Campo de atuação do Designer
Gráfico está em constante evolução e inovação, como é próprio do perfil da área,
podendo atuar em escritórios de design gráfico; em departamentos de criação de
agências de publicidade; desenvolvendo artes gráficas para sites de internet;
criando projetos multimídia; além da atuação em produtoras de vídeo, industriais
gráficas ou editoras; bem como trabalhando como autônomo em seu próprio
escritório.
Principais funções: O Curso de Designer Gráfico oferece uma gama diversa de
produtos visuais, que tem por objetivo transmitir informações e ideias. Para tanto,
deve ser criativo, possuir um repertório vasto, sendo capaz de interagir com as
diversas áreas que cercam o design gráfico, como a publicidade, o marketing, o
jornalismo dentre outras.

CARGA HORÁRIA
66 HORAS;
8 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: PACOTE INFORMÁTICA 4.0
.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE;
DESIGN DE MÍDIAS;
EDITORAÇÕES ELETRÔNICAS;
GRÁFICAS;
JORMAIS E REVISTAS.

Público: O público deste curso é composto por jovens e adultos que desejam
especialização na área. É imprescindível que os alunos tenham experiência com
informática. O restante fica por conta da imaginação criativa de cada um.
MÓDULOS: CORELDRAW 2017 (16 HORAS), ILLUSTRATOR CC 2018 (16 HORAS), INDESIGN CC 2018 (16 HORAS) e PHOTOSHOP CC 2018 (18 HORAS).

DESKTOP DEVELOPER
Descrição: A cada dia o mercado mundial sofre alterações, consequentemente as
mais diversas necessidades são encontradas. Um profissional da área de
programação é o responsável pelo desenvolvimento de sistemas, banco de dados,
aplicações e rotinas que tornam o serviço de muitas empresas mais ágil e seguro.
Deixe sua imaginação falar mais alto e crie, invente e transforme a vida de mais
empresas, desenvolvendo os mais diversos softwares, de acordo com a
necessidade de seu cliente ou empresa.
Principais funções: Você aprenderá a criar banco de dados, tabelas, compactar e
reparar banco de dados, adicionar senha, criar menu de controle, programas
básicos, projetos que trabalhem com datas, cadastro de clientes, funcionários e
produtos.

CARGA HORÁRIA
129 HORAS;
16 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM
INFORMÁTICA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARES;
PROFISSIONAIS DE CARREIRA OU AUTÔNOMOS.

Público: O público deste curso é composto por jovens e adultos interessados em
iniciar programação para desktop e programadores de outras linguagens
interessados em conhecer a linguagem C# ou Java. É imprescindível que os alunos
tenham experiência com informática.

MÓDULOS: BANCO DE DADOS (19 HORAS), CSHARP – MÓD. I (20 HORAS), CSHARP – MÓD. II (18 HORAS), JAVA – MÓD. I (21 HORAS), JAVA – MÓD. II (18
HORAS), LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (17 HORAS) e UML (16 HORAS).

FULL DEVELOPER – (WEB + MOBILE)
Descrição: A corrida no mercado de trabalho segue acirrada, e todo diferencial na
carreira do profissional pode ser um ponto decisivo. Neste módulo, você conta com
conhecimentos em 3 linguagens que estão entre as mais utilizadas, transformando
o aluno em um profissional Web completo.
Principais funções: O aluno aprenderá a desenvolver sistemas web tanto com Java
como PHP, também desenvolverá aplicativos para dispositivos móveis.
Público: O público deste curso é composto por jovens e adultos interessados em se
tornar um profissional mais completo em programação web e programação mobile.

CARGA HORÁRIA
100 HORAS;
13 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM
INFORMÁTICA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARES;
PROFISSIONAIS DE CARREIRA OU AUTÔNOMOS.

MÓDULOS: BANCO DE DADOS (19 HORAS), JAVA WEB (18 HORAS), LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (17 HORAS), PHP COM LAVAREL (16 HORAS),
PROGRAMADOR MOBILE – ANDROID (14 HORAS) e UML (16 HORAS).

GAMER

DEVELOPER

Descrição: Os jogos eletrônicos são considerados uma das mais expressivas práticas
de entretenimento deste século. Criatividade, profissionalismo, diversão e um
mercado milionário estão presentes no desenvolvimento de um jogo. Este curso
surge como uma grande novidade no mercado, onde o profissional desenvolverá
jogos para computadores, celulares e internet. Além dos jogos para diversão, o
segmento abrange diversas áreas como educação, ciência, serviços de saúde,
planejamento, urbano, engenharia, religião e política.

Principais funções: Este curso tem como objetivo ensinar todos os elementos que
compõem a criação de um jogo eletrônico para computadores, celulares e internet.
Além de projetar o game, o você será capaz de desenvolver o jogo utilizando um
Engine de criação. Serão ainda ministrados no curso noções de mercado de
trabalho de games no Brasil, profissões que envolvem a criação de um jogo, áreas
de atuação e muito mais.

CARGA HORÁRIA
80 HORAS;
10 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: PACOTE INFORMÁTICA 4.0
.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DESENVOLVEDOR DE JOGOS;
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARES;
PROFISSIONAIS DE CARREIRA OU AUTÔNOMOS.

Público: O público deste curso é composto por jovens e adultos que desejam
especialização na área. É imprescindível que os alunos tenham experiência com
informática. O restante fica por conta da imaginação criativa de cada um.

MÓDULOS: 3D STUDIO MAX 2018 – MÓD. I (18 HORAS), 3D STUDIO MAX 2018 – MÓD. II (18 HORAS), GAMES MÓD. I – HTML + ANDROID (13 HORAS),
GAMES MÓD. II – UNITY (14 HORAS) e LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (17 HORAS).

INFORMÁTICA

4.0

Descrição: Vivemos atualmente um tempo em que os profissionais têm que estar
cada vez mais preparados e saber atuar em diversas áreas. Este curso atenderá aos
principais requisitos da informática exigidos pelo mercado nas mais diversas
profissões.
Principais funções: Curso para iniciantes na área de informática ou para aqueles
que queiram reciclar seus conhecimentos profissionais voltados ao mercado de
trabalho ou manterem-se atualizados nas novas versões dos aplicativos que
compõem o curso, já que a evolução deles é sempre constante. Você aprenderá
fazer diversos tipos de documentos; trabalhar com planilhas; fazer vários tipos de
apresentações; enviar e receber e-mails; explorar a internet e tudo o que ela tem
para oferecer.

CARGA HORÁRIA
90 HORAS;
12 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
ADMINISTRATIVA;
SECRETARIA E RECEPÇÃO.

Público: Para um melhor aproveitamento do conteúdo, é indicado para pessoas
que sejam alfabetizadas (correspondente à 6ª ou 7ª série do ensino fundamental).
Jovens a partir de 12 anos e adultos.

MÓDULOS: DIGITAÇÃO (16 HORAS), EXCEL 2016 (14 HORAS), INTERNET 11 (13 HORAS), POWERPOINT 2016 (14 HORAS), WINDOWS 10 (17 HORAS) e WORD
2016 (16 HORAS).

JAVA WEB DEVELOPER
Descrição: Com o ramo da programação em constante crescimento, a linguagem
Java para Web é considerada uma das mais utilizadas e bem remuneradas.
Principais funções: Você aprenderá a utilizar a programação orientada a objetos, a
criar banco de dados com tabelas e relacionamentos, padrões de modelagens em
UML, e por fim, desenvolver um sistema com controle de login, cadastro, consulta,
listagem de usuários, fabricantes e produtos.
Público: O público deste curso é composto por jovens e adultos interessados em
iniciar programação para Web, programadores de outras linguagens interessados
em conhecer a linguagem Java Web. É imprescindível que os alunos tenham
conhecimento em informática.

CARGA HORÁRIA
70 HORAS;
9 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM
INFORMÁTICA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARES;
PROFISSIONAIS DE CARREIRA OU AUTÔNOMOS.

MÓDULOS: BANCO DE DADOS (19 HORAS), JAVA WEB (18 HORAS), LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (17 HORAS) e UML (16 HORAS).

MOBILE DEVELOPER
Descrição: Por consequência do grande aumento na utilização de smartphones,
esta é a profissão que mais cresce atualmente. Devido a isso, a demanda de
profissionais com esta especialidade tornou-se gigantesca. Através deste curso, o
aluno estará totalmente apto a desenvolver aplicativos para a plataforma Android.
Principais funções: Você aprenderá a desenvolver aplicativos com a plataforma
Android Studio, criar pequenos aplicativos e outros mais complexos utilizando
conexões com bando de dados. Desenvolverá um aplicativo com login e senhas, a
inserir editar e excluir dados, atualizar a base de dados, entre outros.
Público: O público deste curso é composto por jovens e adultos interessados em
iniciar programação para dispositivos móveis e programadores de outras
linguagens interessados em ter conhecimentos na programação mobile.

CARGA HORÁRIA
66 HORAS;
8 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM
INFORMÁTICA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARES;
PROFISSIONAIS DE CARREIRA OU AUTÔNOMOS.

MÓDULOS: BANCO DE DADOS (19 HORAS), LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (17 HORAS), PROGRAMADOR MOBILE - ANDROID (14 HORAS) e
UML (16 HORAS).

PHP DEVELOPER
Descrição: O PHP é uma linguagem que permite criar sites WEB dinâmicos,
possibilitando uma interação com o usuário através de formulários, parâmetros da
URL e links.

Principais funções: Este curso abordará do básico ao avançado, de forma que você
termine com conhecimentos suficientes para desenvolver Web Sites interativos.
Você terá conhecimento de ferramentas e outras linguagens de programação que
são perfeitas para trabalhar juntamente com o PHP, por exemplo, o Ajax. Verá ainda
conceitos de segurança para tratamento de dados e trabalhará de forma mais
eficaz com o banco de dados MySql, criando consultas, inserções, exclusões e
alterações de dados. No final, o aluno terá um site pronto para hospedagem na
web.

CARGA HORÁRIA
68 HORAS;
8 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);
PRÉ-REQUISITOS: CONHECIMENTOS BÁSICOS EM
INFORMÁTICA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARES;
PROFISSIONAIS DE CARREIRA OU AUTÔNOMOS.

Público: O público deste curso é composto por jovens e adultos interessados em
iniciar programação em PHP e programadores de outras linguagens interessados
em conhecer esta linguagem.

MÓDULOS: BANCO DE DADOS (19 HORAS), LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (17 HORAS), PHP COM LAVAREL (16 HORAS) e UML (16 HORAS).

PROFESSIONAL

WEB DESIGN

Descrição: Este curso levará você a conhecer a linguagem HTML - linguagem de
marcação utilizada no desenvolvimento de páginas, agregado aos recursos das
folhas de estilo CSS que aperfeiçoarão a aparência das suas páginas Web. Na parte
avançada de desenvolvimento irá utilizar-se de poderosas ferramentas de
programação estruturada para web integrada a banco de dados e apoiado na lógica
de programação, tornando o aluno um profissional ainda mais completo para o
mercado.
Principais funções: Capacitar o profissional responsável pela concepção visual de
um site. Cabe a ele assegurar navegabilidade às páginas Web. No curso Web
Designer é ensinado uma das profissões mais requisitadas no momento, pois o
mercado para quem trabalha com a internet se expande a cada dia.
Público: O público para esse curso são pessoas que desejam especialização na área
de desenvolvimento de sites com recursos avançados de programação com banco
de dados. É imprescindível que se tenha experiência com informática.

CARGA HORÁRIA
86 HORAS;
11 MESES APROXIMADAMENTE (2 HORAS SEMANAIS);

ÁREAS DE ATUAÇÃO
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE;
DESIGN DE MÍDIAS;
DESENVOLVEDOR DE SITES WEB;
GRÁFICAS;
JORMAIS E REVISTAS;
SITES AVANÇADOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO.

MÓDULOS: CORELDRAW 2017 (16 HORAS), DESENVOLVEDOR DE SITES COM WORDPRESS (16 HORAS), HTML5+CSS3 (20 HORAS), ILLUSTRATOR CC 2018 (16
HORAS) e PHOTOSHOP CC 2018 (18 HORAS).

Gostou dos pacotes disponíveis para que você consiga seu lugar na INDÚSTRIA 4.0 ?

Não? Quer algo mais específico?

Você sabia que pode montar seu PACOTE 4.0 como quiser?
Basta escrever os cursos desejados abaixo e pronto,

você estará apto a ingressar na INDÚSTRIA 4.0!

1º

Dê um nome ao seu

4º

2º

PACOTE 4.0

5º

3º

________________________

6º

