
158h

Flash I
Apresenta conceitos básicos, recursos, exercícios e dicas importantes para utilização
da ferramenta, responsável pelo desenvolvimento de variadas animações para sites
e afins.

8h

Flash II
Apresenta conceitos mais complexos em relação à ferramenta, proporcionando
maior embasamento para o desenvolvimento de animações.

128h

Fundamentos de Rede I
Compreende os conceitos básicos, fundamentos, dicas e regras mundiais sobre
redes, além de exercícios e atividades variadas.

128h

Fundamentos de Rede II
Aprimora os conceitos relacionados ao assunto, permitindo maior embasamento
para compreender a implantação e funcionamento das redes na prática.

2012h

Microsoft Access
Desenvolve habilidades por meio de atividades e exercícios relacionados à 
criação de bancos de dados, bem como técnicas e procedimentos utilizados com
frequência no aplicativo.

1512h

Microsoft Excel
Desenvolve habilidades através do uso correto e articulado de planilhas, bem 
como aplicação de fórmulas e variadas funções.

1010h

Microsoft PowerPoint
Desenvolve habilidades que permitem a criação e exibição de apresentações com
utilização de diferentes recursos, aplicação de sons e imagens.

1010h

Microsoft Word 
Desenvolve habilidades por meio de atividades e exercícios relacionados à edição
de textos nas mais variadas necessidades pessoais, profissionais ou acadêmicas.

2015h

Microsoft Word 2010
Desenvolve habilidades por meio de atividades e exercícios relacionados à edição
de textos, nas mais variadas necessidades pessoais, profissionais ou acadêmicas, 
na versão 2010 do aplicativo. 

TÉCNICOS carga horária /
per. realização

                                                     BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
• Maior qualificação e preparo para o mercado de trabalho.
• Possibilidade de realizá-lo em qualquer horário e local – basta um computador com acesso à Internet.
• Equipe de tutores especializados para oferecer o melhor atendimento e aprendizado.
• Apostila para download.
• Certificado de participação.

Leve nossos cursos para sua Empresa ou Instituição de Ensino.
Entre em contato com atendimentoead@ciee.org.br para mais informações.

• Atualização Gramatical
• Orientação e Informação Profissional – OIP
• Produção de Textos e Redação Empresarial
• Currículo sem Segredo
• Entrevista: como encará-la!
• Dinâmicas e Testes na Seleção
• Postura e Imagem Profissional
• Como Administrar suas Finanças
• Atendimento ao Cliente
• Métodos e Técnicas de Pesquisa
• Apresentações em PowerPoint
• Novo Acordo Ortográfico: o que mudou?
• Matemática Básica I e II
• Matemática Financeira I e II
• Conhecendo Nosso Ambiente Virtual

• Microsoft Word 2000-2003 e 2010
• Microsoft Excel 2000-2003 e 2010
• Microsoft PowerPoint 2000-2003 e 2010
• Microsoft Access 2000-2003
• Fundamentos de Rede I e II
• Flash I e II

• Atenção Concentrada
• Atitude Empreendedora
• Introdução a Projetos
• Lógica e Criatividade
• Relacionamento Interpessoal
• Resolução de Problemas
• Administração do Tempo
• Cidadania e Meio Ambiente
• Comunicação Virtual no Ambiente Corporativo
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Cursos on-line
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3020h

Microsoft Excel 2010
Desenvolve habilidades através do uso correto e articulado de planilhas, bem
como aplicação de fórmulas e variadas funções da versão 2010.

www.ciee.org.br

2015h

Microsoft PowerPoint 2010
Desenvolve habilidades que permitem a criação e exibição de apresentações com
utilização de diferentes recursos, bem como a aplicação de sons e imagens.


