
51h

Apresentações em PowerPoint
Apresenta conceitos e dicas interessantes para elaboração de apresentações 
criativas, inteligentes e cativantes, favorecendo as explicações e o desempenho 
do expositor em ambientes acadêmicos e profissionais.

105h

Atendimento ao Cliente
Apresenta conceitos, dicas e estratégias para alcançar a excelência no atendimento
ao cliente, tratando de assuntos e atitudes simples que fazem toda a diferença
perante o cliente.

2012h

Atualização Gramatical
Apresenta meios para desenvolver a habilidade de escrever corretamente, através
de atividades e exercícios relacionados à comunicação no cotidiano e no trabalho,
tornando-a mais eficaz.

105h

Como Administrar suas Finanças
Auxilia na utilização eficaz dos instrumentos financeiros para a implementação 
de soluções inovadoras, otimizando a gestão financeira de sua vida pessoal.

105h

Currículo sem Segredo
Orienta sobre a elaboração de um currículo atrativo e personalizado à vaga ou 
empresa, valorizando suas competências de forma que chame a atenção do 
selecionador. 

73h

Dinâmicas e Testes na Seleção
Orienta em relação à atitude, comportamento e capacidade de trabalhar em 
equipe com criatividade e flexibilidade nas dinâmicas de grupo.

73h

Entrevista: como encará-la!
Apresenta meios para otimizar o desempenho dos candidatos nas entrevistas,
indicando aspectos que serão avaliados pelos selecionadores.

157h

Matemática Básica I
Apresenta conceitos, dicas e estratégias para lidar com a matemática no trabalho,
na universidade e no dia a dia por meio de estudos estruturados, atividades e 
assuntos relacionados ao cotidiano.

157h

Matemática Básica II
Aprofunda os conhecimentos da matemática por meio de conceitos estruturados, 
de fácil compreensão e excelente aplicabilidade prática no trabalho, na universidade
e no dia a dia.  

4020h

Matemática Financeira I
Apresenta uma introdução dos conceitos associados à matemática financeira, 
abordando as principais operações financeiras e o uso da calculadora HP 12C.

4020h

Matemática Financeira II
Aprofunda os conhecimentos da matemática financeira por meio de conceitos 
mais complexos sob os sistemas de capitalização simples e composta e a HP 12C.

73h

Métodos e Técnicas de Pesquisa
Apresenta subsídios teóricos e práticos referentes às etapas que compõem o
desenvolvimento de um trabalho científico seja um TCC, uma monografia, uma
dissertação ou tese, por meio de exemplos e estruturas de fácil entendimento.

51h

Novo Acordo Ortográfico: o que mudou?
Apresenta as novas regras da língua portuguesa e sua aplicabilidade no cotidiano.

CONCEITUAIS carga horária /
per. realização

73h

Orientação e Informação Profissional – OIP
Facilita a escolha da profissão a partir da conscientização dos fatores que
interferem na tomada de decisão, oferecendo condições de definir a melhor escolha.

105h

Postura e Imagem Profissional
Desenvolve habilidades para construir uma postura e apresentação pessoal que
favoreça a vida profissional, estimulando o desenvolvimento de atitudes, 
habilidades e comportamentos necessários para o mercado de trabalho.

1512h

Produção de Textos e Redação Empresarial
Estimula o universo de reflexão e de crítica na comunicação escrita. 
Desenvolve habilidade de escrever de maneira lógica documentos utilizados 
na comunicação empresarial.

73h

Atenção Concentrada
Aprimora a capacidade de selecionar e reter dados realmente importantes, 
diante da sobrecarga de informações que recebemos diariamente, tanto na
vida pessoal, profissional e acadêmica.

73h

Atitude Empreendedora
Desenvolve características que compõem o perfil empreendedor, despertando e
estimulando atitudes, conhecimentos, habilidades e valores de empreendedorismo
em pessoas com potencial e interesse.

105h

Cidadania e Meio Ambiente
Conscientiza sobre o papel das pessoas em sociedade, envolvendo aspectos como
cultura, valores, família, direitos e deveres, além da importância de sua atuação
em relação ao meio ambiente.

73h

Comunicação Virtual no Ambiente Corporativo
Apresenta conceitos, estratégias e dicas importantes na utilização do e-mail, Internet
e redes sociais, principalmente no ambiente corporativo, com intuito de promover
contatos produtivos, formando uma boa imagem para o colaborador e para empresa.

73h

Introdução a Projetos
Apresenta meios para compreensão dos fundamentos básicos e necessários sobre
o planejamento, controle e execução de projetos, bem como os conceitos principais
e suas características.

73h

Lógica e Criatividade
Apresenta instrumentos para desenvolvimento da criatividade, da lógica e da 
capacidade analítica, fornecendo estratégias para lidar com o desafio de trabalhar
com a lógica e criatividade juntos de forma que favoreçam os resultados.

73h

Relacionamento Interpessoal
Apresenta algumas das principais técnicas de negociação e métodos para
desenvolvimento de habilidades e atitudes fundamentais para um bom 
relacionamento entre as pessoas.

73h

Resolução de Problemas
Desenvolve competências como: atenção concentrada, capacidade analítica e 
criatividade, além de orientar sobre os principais aspectos na administração e
prevenção de conflitos.

ATITUDINAIS carga horária /
per. realização

73h

Administração do Tempo
Desenvolve a habilidade de administrar o tempo de forma eficaz com intuito de
obter maior produtividade, organização e desempenho nas ações e atividades 
pessoais e profissionais.


