
Cursos 2019



CONSTRUÇÃO CIVIL



Eletricista 

Instalador 

Residencial

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de montar e manter uma 
rede elétrica de baixa tensão em edificações conforme projetos, normas 
técnicas vigentes e procedimentos específicos, planejando o trabalho de 
forma limpa e organizada, assegurando o desenvolvimento do processo 
de execução das obras dentro dos prazos, com segurança, qualidade, 
economia e respeito ao meio ambiente. 

Alguns Tópicos Abordados 

• Utilização de equipamentos de proteção individual
• Princípios elétricos, a energia e suas formas
• Identificar os sistemas de fornecimentos e distribuição de energia 
elétrica

• Normas técnicas e regulamentadoras
• Interpretar projetos elétricos de baixa tensão residenciais
• Dimensionar condutores e dispositivos de segurança de redes elétricas;
• Medir tensão, resistência e corrente elétrica, utilizando instrumentos 
específicos

• Elaborar orçamento

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Construção Civil

Carga Horária:

80h à 120h
AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 

PROTÓTIPO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO



Instalador de 

Drywall

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de montar, Instalar 

paredes e
forros em gesso acartonado, conforme projetos e normas técnicas 

vigentes e procedimentos específicos, qualidade, economia e respeito ao 
meio ambiente. 

Alguns Tópicos Abordados

• Utilização de equipamentos de proteção individual
• Cálculo do material a ser utilizado
• Leitura e interpretação do projeto
• Conhecendo máquinas, equipamentos e material a ser utilizado 
• Técnicas de execução e montagem de paredes e teto em painel de 

gesso acartonado
• Técnicas de acabamento em Drywall

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Construção Civil

Carga Horária:

20h à 160h
AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS



Instalador de 
Steel Frame

Construção Civil

Objetivo do  Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de confeccionar paredes 

com vão de portas e janelas para estruturas de Steel Frame, utilizando 
equipamentos, ferramentas e instrumentos específicos, seguindo normas 
técnicas, de qualidade,  meio ambiente e saúde e segurança no trabalho.

Alguns Tópicos abordados

• Preparar parede/painel com vão de porta e janela e parafusar
• Fixar parede/painel com vão de porta e janela no radie (laje seca)
• Fixar estrutura entre si formando um “L”
• Dimensionar, cortar e fixar placas cimentícias na estrutura
• Fazer/preparar tratamento de juntas – atenção para acabamentos
• Utilização de equipamentos de proteção individual
• Cálculo do material a ser utilizado
• Leitura e interpretação do projeto

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

20h à 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
PROTÓTIPO PARA ESTUDO E DEMONSTRAÇÃO



Instalador 

Hidráulico
Objetivo do Curso

Após a conclusão do curso o aluno será capaz de montar e manter 

instalações hidrosanitárias em edificações, conforme projetos, normas 
técnicas vigentes e procedimentos específicos, planejando o trabalho de 
forma limpa e organizada, assegurando o desenvolvimento do processo de 
execução das obras dentro dos prazos, com segurança, qualidade, economia 

e respeito ao meio ambiente. 

Alguns Tópicos Abordados

• Utilização de equipamentos de proteção individual
• Cálculo do material a ser utilizado
• Cortes exatos de tubos de acordo com a instalação a ser executada
• Leitura e interpretação do projeto
• Executar acoplamentos entre tubos, conexões e dispositivos 

hidráulicos
• Realizar manutenção em instalações hidrosanitárias

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Construção Civil

Carga Horária:

80h à 120h
AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS



Mestre de Obras Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de efetuar a gestão e a 

supervisão do canteiro de obras bem como participar do planejamento da 
obra, coordenando os trabalhos, criando condições seguras nas atividades 
desenvolvidas no canteiro de obras e controlando ações de preservação 
ambiental.

Alguns Tópicos Abordados 

• Segurança na construção civil
• Relações trabalhistas
• Materiais de construção
• Aplicação de cálculos à construção
• Leitura e interpretação de projetos
• Processos de locação
• Organização de canteiros de obras
• Ferramentas, máquinas e equipamentos
• Infra e super estruturas
• Vedação e esquadrias

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental II 

Construção Civil

Carga Horária:

120h à 250h

AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS



NR10 – Segurança 

em Instalações  e  

Serviços 

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno conhecerá requisitos e condições 

mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores 
que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços 
com eletricidade.

Alguns Tópicos Abordados 

• Introdução a segurança com a eletricidade
• Medidas de controle de riscos elétricos
• Normas técnicas brasileira
• Regulamento do Ministério de trabalho 
• Equipamentos de proteção coletiva e individual
• Documentações de instalações elétricas 

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental II 

Construção Civil

Carga Horária:

40h 



Pedreiro 

Assentador

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de assentar elementos 
de alvenaria com e sem função estrutural em edificações, utilizando 
equipamentos, ferramentas e instrumentos específicos, seguindo 
normas técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e 
segurança no trabalho.

Alguns Tópicos abordados

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Construção Civil

Carga Horária:

80h à 160h

• Utilização de equipamentos de proteção individual
• Técnicas de execução de alvenaria simples método tradicional, em 
ângulos com Juntas a prumo, amarradas e com vãos para esquadrias

• Demarcação de alvenaria
• Preparo de argamassas
• Assentamento dos elementos de alvenaria: bloco cimento, bloco 
cerâmico (baiano), tijolos maciços e outros;

• Conferência de medidas (prumo, nível, alinhamento e esquadro)
• Execução de vergas e contra vergas

AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS



Pedreiro 

Revestidor

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de executar 

revestimentos com argamassas e cerâmicas em paramentos horizontais e 
verticais em edificações, utilizando equipamentos, ferramentas e 
instrumentos específicos, seguindo normas técnicas, de qualidade, de 
meio ambiente e 

de saúde e segurança no trabalho. 

Alguns Tópicos Abordados 

• Utilização de equipamentos de proteção individual
• Quantificar materiais necessários a execução do serviço
• Utilizar instrumentos e ferramentas de acordo com o serviço a ser 
executado

• Descartar materiais seguindo procedimentos e normas ambientais
• Revestimento em geral
• Porcelanato, cerâmicas e outros 
• Calcular o tempo para a execução dos serviços

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Construção Civil

Carga Horária:

80h à 160h

AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS



Pequenos 

Reparos

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de atuar na área de 

manutenção geral , desenvolvendo habilidades para realizar pequenos 
reparos em residências ou empresas, nas áreas de pintura, obras, elétrica 
e hidráulica, utilizando procedimentos técnicos adequados.

•. 

Alguns Tópicos Abordados 

•Identificando problemas elétricos 
principais cuidados antes de iniciar o trabalho
tomadas, disjuntores
troca de tomadas/interruptores

•Chuveiro – os perigos e troca de resistência
•Identificando problemas hidráulicos 

principais cuidados antes de iniciar o trabalho
torneiras, sifão, vazamentos
troca de sifão, torneira etc

•Pintura – manutenção e conceitos leves sobre pintura(alvenaria, madeira e 
metais) 

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Construção Civil

Carga Horária:

40h à 100h

AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
PROTÓTIPO PARA REPAROS EM ELÉTRICA E HIDRÁULICA



Pintor de Obras Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de analisar, planejar e 

realizar serviços de pintura imobiliária em Alvenaria, Madeira e Metais com 
a finalidade de proteção, renovação, embelezamento e limpeza, 
empregando técnicas adequadas aos diversos tipos de substratos e 
produtos, seguindo padrões de qualidade, produtividade e garantia do 
processo de aplicação, obedecendo especificações do fabricante e do 
projeto e normas de saúde, 

     segurança e meio . 

Alguns Tópicos Abordados 
• Utilização de equipamentos de proteção individual
• Identificar defeitos de pintura
• solução para os problemas como: trincas, fissuras, rachaduras e mofo
• Avaliar o local a ser trabalhado (pintura nova, pintura velha, restauro...),
• Conhecer normas técnicas,
• Conhecer os diversos tipos de tintas e suas aplicações,
• Identificar, conhecer e manusear vários tipos de ferramentas e materiais.

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Construção Civil

Carga Horária:

80h  à 120h

AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS



Pintor de Obras –  

Efeitos  e Texturas

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de analisar, planejar e 

realizar serviços de pintura com efeitos e texturas diversos, seguindo 
padrões de qualidade, produtividade e garantia do processo de aplicação, 
obedecendo especificações do fabricante e do projeto e normas de saúde, 
segurança e meio . 

Alguns Tópicos Abordados 

•Utilização de equipamentos de proteção individual
•Ferramentas e materiais específicos para efeitos e texturas
•Aplicando efeitos: Jeans, madeira, abstratos etc 
•Utilização de  efeito gel
•Texturas diversas ( melhores marcas para maior durabilidade e qualidade 
dos serviços

• Quantificar materiais necessários a execução do serviço

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Construção Civil

Carga Horária:

20h  à 60h

AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS



TELHADISTA – 
Montador de 
estrutura metálica 
para telhado 

Construção Civil

Objetivo do  Curso
Após a conclusão do curso, o aluno será capaz de montar uma estrutura 
de telhado no sistema Steel Frame, utilizando equipamentos, 
ferramentas e instrumentos específicos, conforme projeto de execução, 
seguindo as normas técnicas de qualidade, meio ambiente e saúde e 
segurança no trabalho. 

Alguns Tópicos abordados

• Utilização de equipamentos de proteção individual
• Cálculo do material a ser utilizado
• Leitura e interpretação do projeto
• Conhecendo as ferramentas, equipamentos e materiais 
• Montar estrutura de telhado de 1 água
• Cobertura com telha de barro e cumeeira
• Corte de perfis para 1 e 2 águas 
•Montagem e cobertura de telhado de 2 águas.  

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

20h à 160h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental II

AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
PROTÓTIPO DO TELHADO 



SERVIÇOS



Copeiro(a)
Serviços 

Objetivos do Curso

O participante é preparado para atuar como Copeiro(a), 
desenvolvendo competências adequadas para os variados tipos de 
serviços nesta área, podendo atuar em bares, buffets e empresas. 
Durante o curso ele desenvolve habilidades necessárias ao exercício 
da profissão baseado em práticas que primam pela sua inserção no 
Mercado de Trabalho.

  

Alguns Tópicos Abordados
• Organização no local de trabalho

• Identificação dos Materiais

• Postura Profissional

• Relacionamento Interpessoal

• Copa empresa, hospitalar, Buffet

• Cortesia ao servir e qualidade no atendimento

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h a 80h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I



Empregada
Doméstica
Serviços

Objetivo do Curso
O participante aprende a planejar e realizar atividades domésticas 
de forma profissional, proativa, eficiente e responsável, executando 
as tarefas diárias de limpeza, organização, cozinha e cuidados com 
o vestuário, e respondendo às situações cotidianas de uma 
residência, visando garantir a qualidade dos serviços prestados.

Alguns Tópicos Abordados
• Técnicas de organização 

Cozinha – utensílios  de preparo, de servir, mais utilizados, higienização

Quartos – setorização das roupas, otimizando o espaço, limpeza 

Lavanderia – setorização, produtos mais utilizados, cuidados especiais 
para armazenagem, etc

• Técnicas de limpeza – economia, facilidades

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I



Garçom
Serviços 

Objetivos do Curso

O participante é preparado para atuar como garçom, desenvolvendo 
competências adequadas para venda e serviço de refeições em 
restaurantes, bares, buffets e empresas. Durante o curso ele 
desenvolve habilidades necessárias ao exercício da profissão 
baseado em práticas que primam pela sua inserção no cotidiano 
profissional.

  

Alguns Tópicos Abordados
• Organização no local de trabalho

• Identificação dos Materiais

• Postura Profissional

• Relacionamento Interpessoal

• Instrumentos de Trabalho

• Dobra de guardanapo

• Tipos de Serviços

• Cortesia ao servir e qualidade no atendimento

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h a 80h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I



Jardinagem Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno será capaz de manter e reformar 

pequenos jardins e vasos, com conhecimentos sobre classificação das 
plantas, solo e condições ambientais; utilizando técnicas adequadas de 
plantio, poda e tratos culturais, atendendo a necessidades e expectativas 
de clientes, e respeitando o meio ambiente.
. 

Alguns Tópicos Abordados 

•Utilização de equipamentos de proteção individual
•Educação ambiental aplicada e sustentabilidade
•Flores e Frutos
•Nutrição e adubação (química e orgânica)
•Manutenção geral
•Tratos: poda, pragas, doenças, transplantes
•Grama – tipos e especificações
•Estudo do local correto para cada tipo de planta
•Noções de paisagismo: formas, texturas, volumes e composição

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I Completo

Serviços

Carga Horária:

80h à 100h
AULAS PRÁTICAS EM OFICINA MONTADA COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS



Limpeza 

Corporativa

Objetivo do Curso
Capacitar profissional da área de limpeza para  o mercado de trabalho 

cada vez mais amplo dentro desse segmento.  Aperfeiçoar as técnicas de 
limpeza de vidros, paredes , portas e demais ambientes . 

Alguns Tópicos Abordados 

•Utilização de equipamentos de proteção individual
•Educação ambiental aplicada e sustentabilidade
•Conhecendo as ferramentas de trabalho
•MOP - Seco e úmido
•Tipos de sujeira e as limpeza sespecíficas 
•Produtos químicos ( tipos, uso  e cuidados)
•Limpeza de banheiros
•Limpeza de escritório

Formação:

Profissionalizante

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 

Serviços

Carga Horária:

80h à 100h



Porteiro
Serviços

Objetivos do Curso 

Capacitar o participante a prática de habilidades para portaria e 
recepção de pessoas, desenvolver a hospitalidade, ética e segurança 
em suas funções;

  

Alguns Tópicos Abordados
• Ética e confiabilidade

• Postura Profissional 

• Organização e Controle 

• Comunicação Eficaz 

•  Atendimento Excelente 

• Funcionamento  das rotinas  - Cuidados 

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

100hs

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I



HOTELARIA



Capacitação de
Camareira
Hotelaria

Objetivo do Curso 
Após a conclusão do curso o participante estará capacitado para 
atuar como Camareira, desenvolver habilidades práticas do dia-a-dia 
como organização, higienização e limpeza. 

 

 Alguns Tópicos Abordados
• Ética e confiabilidade

• Atribuições e perfil do profissional 

• Equipamentos, materiais e produtos 

• Técnicas de limpeza, higienização,arrumação e vistorias

•  Reposição de materiais 

• Formulários,  relatórios e fluxos de documentos

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

100hs

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Recepcionista
Especializado
Hotelaria

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno estará apto a exercer atividades  
em recepcão de hotéis , pousadas, flats, cruzeiros etc, com 
competências, profissionalismo  e o diferencial que a área  exige.

 Alguns Tópicos Abordados
• Atribuição da função

• Comunicação eficaz

• Apresentação Pessoal

•  Organização do Local de trabalho 

• Excelência no atendimento ao cliente 

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

100hs

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



VAREJO



Operador de
Caixa
Varejo

Após a conclusão do curso o participante estará apto a executar
operações nos diversos setores do supermercado, realizando atividades 
de exposição e reposição de mercadorias, organização de estoques,
empacotamento e caixa, utilizando técnicas específicas que promovam
maior satisfação para os clientes, prevenção de perdas e de riscos à
saúde e segurança das pessoas, como também aumento de vendas,
analisando as exigências do mundo do trabalho, de forma sustentável,
crítica, ética e empreendedora.

Objetivo do  Curso

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando

Alguns Tópicos abordados

• Alguns Tópicos abordados
• As responsabilidades do caixa 
• Descrição da ocupação
• Formas de pagamento
• Controle do caixa 
• Ética e conformidade  
• Lidando com a fiscalização
• Cuidados no uso e conservação dos equipamentos



Operador de
Supermercado
Varejo

Após a conclusão do curso o participante estará apto a executar
operações nos diversos setores do supermercado, realizando atividades
de exposição e reposição de mercadorias, organização de estoques,
empacotamento e caixa,.

Alguns Tópicos abordados
• Organização do estoque 

• Técnicas de exposição de produtos

• Controle e reposição  de mercadorias 

• Empacotamento – agilidade e cortesia

• Postura Profissional 

• Ética e confiabilidade

Objetivo do  Curso

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

30h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Vendas e 
Vitrinismo
Varejo

Objetivo do  Curso

Alguns Tópicos abordados

• Apresentação Profissional  e Pessoal
• Comunicação estratégica
• Encantando o cliente
• Negociação em Vendas (abordagem, investigação e 

finalização)
• Introdução a marketing 
• Fidelização
• Montagem de vitrine
• Pecados que devem ser evitados

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

40h à 80hs

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando

O participante aprenderá sobre conceitos e produtos de 
moda, aspectos do varejo e  do mercado, possibilitando o 
desenvolvimento e a formatação do consultor/vendedor e 
também será capacitado a desenvolver projetos de vitrine



LOGÍSTICA



Auxiliar de 
Almoxarifado
Logística

Objetivo do Curso
Após a conclusão o aluno estará capacitado à 

prática de controle eficiente de estoque, conforme 
normal da área.

Alguns Tópicos Abordados
• Função e Estrutura do Almoxarifado

• Organograma Funcional 

• Fluxograma de processos 

• Tipos de produção 

• Cálculo de custo da produção

• Classificação e gerenciamento de estoque

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h à 100hs

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Auxiliar de
Compras
Logística

Objetivo do Curso
   Após a conclusão do curso o aluno estará apto a 

desenvolver atividades voltadas para compras de 
pequenos ou grandes portes e de diversos materiais.

Alguns Tópicos Abordados
• Comunicação eficaz 

• Pesquisa de produtos/preços

• Ética Profissional

• Empregabilidade

• Parceria de Fornecedor 

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h à 100hs

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Auxiliar de
Logística
Logística

Objetivo do Curso
   Após a conclusão do curso o aluno estará capacitado a 

desenvolver atividades voltada para controle e 
organização de estoque de diversas 
empresas/materiais. 

Alguns Tópicos Abordados
• Gestão de Estoque

• Classificação e Gerenciamento

• Acondicionamento, conservação e entrega

• Níveis de Estoque

• Movimentação de materiais

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h à 100hs

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



ADMINISTRATIVOS



Assistente 
Administrativo
Administrativo

Objetivo do Curso

O participante irá desenvolver habilidade para que possa atuar nos 
processos de planejamento da Administração, executando e 
controlando atividades de apoio que compreendem: atendimento a 
fornecedores e clientes; pesquisa sobre produtos, bens 
patrimoniais, materiais e serviços; trato de documentos, execução e 
análise de relatórios e planilhas; execução e controle de contas a 
pagar e a receber; suporte ao planejamento operacional e do 
orçamento; execução e análise de cálculos financeiros.

Alguns Tópicos Abordados
• A Empresa  - Missão, Visão e Valores 

• Razão Social, nome fantasia – Marcas 

• Legalização da Empresa 

• Modelos Organizacionais 

• Organograma – Hierarquia

• Perfil Profissional 

• Trabalho em Equipe 

• Interação das áreas 

• Documentações e Arquivos 

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 
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Assistente 
Contábil
Administrativo

Objetivo do Curso

O participante irá desenvolver habilidade para que possa atuar nos 
processos da área Contábil, na execução e análise de relatórios e 
planilhas; execução e controle de contas a pagar e a receber e 
análise de cálculos financeiros.

Alguns Tópicos Abordados
• Noções de contabilidade

• Patrimônio

• Capital

• Contas 

• Escrituração

• Custos e Despesas

• Receitas e Apropriação

• Balanço Patrimonial

 

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 



Assistente de 
Departamento 
Pessoal
Administrativo

Objetivo do Curso

Capacitar o aluno para que possa atuar na área de Departamento de 
Pessoal,  organizando controles de entrada e saída, folha de 
pagamento, benefícios e outras atividades específicas da área.

Alguns Tópicos Abordados

• O papel do profissional de Recursos Humanos 

• Admissão, Contratação

•  Jornada de trabalho

• Folha de pagamento 

• Férias 

• 13º salário

• Benefícios específicos / Especiais

• Recisão de contrato

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 



Assistente de 
Recursos 
Humanos
Administrativo

Objetivo do Curso

Capacitar o aluno para que possa atuar na área de Recursos 
Humanos; selecionando, treinando e executando outras diversas 
atividades da área.

Alguns Tópicos Abordados

• O papel do profissional de Recursos Humanos 

• Qualidade de vida no trabalho

• O Processo Motivacional 

• A Postura do Gestor

• Recrutamento e Seleção

• Administração de cargos e salários

• Benefícios 

•  Cipa

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 



Gestão 
Financeira
Administrativo

Objetivo do Curso

Capacitar o aluno para que possa atuar na área Financeira, 
conhecendo os direitos e deveres das empresas e as principais 
atividades da área.

Alguns Tópicos Abordados

• Conceitos e técnicas de gestão financeira

• Matemática financeira e suas aplicações básicas

• Carga Tributária da empresa e a influência no fluxo de caixa

• Principais Instrumentos da gestão financeira

• Fluxo de caixa

• Principais funções da gestão financeira

• Orçamento empresarial – introdução básica

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 



Técnicas de 
Apresentação 
Oratória
Administrativo

Objetivo do Curso

Capacitar o aluno para vencer os desafios da apresentação  em 
público.  Conhecer as técnicas de oratória preparam  o profissional 
para reuniões e apresentação de projetos. 

Alguns Tópicos Abordados

• Postura

• Respiração e voz

• Comunicação Oral

• Expressão Corporal

• Controle Emocional – lidando com o medo de falar em público

• Material a ser utilizado numa apresentação

• Preparando-se para as Perguntas

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

40h a  60h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 



Recepcionista
Administrativo

Objetivo do Curso

O participante aprende que o atendimento representa atualmente 
um diferencial competitivo para as organizações, pois exerce forte 
influência no momento de seleção dos serviços que serão utilizados. 
A recepção, além de ser porta de entrada para o cliente, é o setor 
que acompanha sua estada, atendendo e encaminhando suas 
solicitações e encerrando sua hospedagem.

Alguns Tópicos Abordados
• Atribuições da função

• Relacionamento interpessoal

• Atendimento

• Comunicação

• Utilizando a empatia e a percepção no processo de atendimento

• Habilidades técnicas 

• Organização do local de trabalho

• Apresentação pessoal, conduta ética e etiqueta profissional

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 



Telemarketing
Administrativo

Objetivo do Curso

Serão desenvolvidas situações de aprendizagem que possibilitem ao 
participante vivenciar a situação do Operador de Telemarketing e 
buscar alternativas para realizar adequadamente as atividades, de 
acordo com as necessidades de cada cliente. Com esse objetivo, 
serão utilizadas diferentes dinâmicas de grupo, tais como: 
simulações, dramatizações, jogos e vivências, discussões em grupo, 
exposições dialogadas.

Alguns Tópicos Abordados
• Atribuição da Função

• Comunicação eficaz 

• Excelência no Atendimento ao Cliente 

• Processo da Ligação – passo a passo

• Técnicas de Vendas 

• Postura Profissional 

• Ética e confiabilidade

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

30h 

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 



IDIOMAS



Espanhol 
para iniciante
Idiomas

Objetivo do Curso 

O participante do curso básico de inglês/espanhol terá contato com a 
língua aprenderá palavras, expressões do dia-a-dia, aprender a se 
apresentar, cumprimentos e despedidas, pedir informações, direções, 
cores, números, dias da semana e meses, comida, profissões, locais, 
pronomes, verbos.

Alguns Tópicos Abordados
• Iniciação a  língua estrangeira 

• Vocabulário

• Expressões negativas e positivas 

• Localização

• Saudação

• Verbos, pronomes, substantivos

• Conversação

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h  a 100h

Escolaridade:

Fundamental I 

Pré-Requisitos:
O aluno deverá  ser alfabetizado 



Inglês  para 
iniciante
Idiomas

Objetivo do Curso 

O participante do curso básico de inglês/espanhol terá contato com a 
língua aprenderá palavras, expressões do dia-a-dia, aprender a se 
apresentar, cumprimentos e despedidas, pedir informações, direções, 
cores, números, dias da semana e meses, comida, profissões, locais, 
pronomes, verbos.

Alguns Tópicos Abordados
• Iniciação a língua Inglesa 

• Vocabulário

• Expressões negativas e positivas 

• Localização

• Saudação

• Verbos, pronomes, substantivos

• Conversação

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h  a 100h

Escolaridade:

Fundamental I 

Pré-Requisitos:
O aluno deverá  ser alfabetizado 



Inglês para 
Atendimento 
ao cliente
Idiomas

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60h  a 100h

Escolaridade:

Fundamental I 

Pré-Requisitos:
O aluno deverá  ser alfabetizado 

Objetivo do Curso 

O participante desse curso terá contato com a língua Inglesa afim de  , 
melhor se comunicar com o cliente estrangeiro.

Alguns Tópicos Abordados
• Iniciação a língua Inglesa 

• Vocabulário

• Expressões negativas e positivas 

• Localização

• Saudação

• Verbos, pronomes, substantivos

• Conversação



SAÚDE E BEM-ESTAR



Cuidador
Saúde e Bem Estar

Objetivo do Curso
Após a conclusão do curso o aluno estará apto a atuar na área de 
Cuidador de idosos, crianças ou pessoas com algum tipo de limitação, 
identificando suas necessidades e expectativas em relação a vários 
aspectos da vida cotidiana, respeitando sua individualidade, 
incentivando sua autonomia e independência e estimulando sua 
capacidade funcional para garantir-lhes qualidade de vida.

  Alguns Tópicos Abordados
• Cuidado  no domicílio para pacientes acamados

•  Limitações físicas 

•  Alimentação e vestuário

• Cuidados com  pressão, escarras e feridas 

•  Cuidados com a medicação

•  Problemas do sono

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

100hs

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



GASTRONOMIA



Atendimento 
Especializado
Gastronomia

Objetivo do Curso

Capacitar o aluno sobre a rotina de recepção em restaurantes, 
noções de apresentação pessoal e etiqueta aplicada ao 
trabalho. Estimula a visão organizacional e operacional, 
desenvolvendo habilidades de comunicação com foco em 
atendimento nesta área.

Alguns Tópicos Abordados
• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Postura Profissional 

• Apresentação Pessoal 

• Cuidados pessoais com higiene e limpeza 

• Excelência no atendimento ao cliente 

• Organograma do restaurante

• Fidelização do cliente 

• Observação do andamento do serviço

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

30h  

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I



Auxiliar de 
Cozinha
Gastronomia

Objetivo do Curso

Prepara os participantes que desejam atuar na área da gastronomia, 
desenvolvendo habilidades que possibilitem a elaboração de pratos 
básicos utilizando técnicas específicas das áreas de: legumeria, 
açougue e cozinha quente. Bem como conceitos e boas práticas de 
logística, higiene e manipulação, auxiliando na operação de 
empreendimentos de alimentação.

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Manuseio e correta utilização de equipamentos e utensílios 
de cozinha

•  Dinâmica de uma cozinha profissional

• Ética e Confiabilidade

•  Atribuição da função 

•  Técnicas de corte  para salada 

•  Preparos de saladas, molhos e outras entradas 

 

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I



Decoração de 
Buffets/Coffee 
Break
Gastronomia

Objetivo do Curso

O participante aprenderá novas tendências de decoração de festas 
infantis, juvenis, casamentos e outras. Tática de investigação para 
atingir qualidade total no serviços prestado. Aprende também os 
princípios do empreendedorismo, afim de geração de renda.

 

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Empreendedorismo

•  Pesquisa de Marketing – Entendendo as novas tendências

• Diversificação na prestação dos serviços(convencional, 
moderno)

• Decorações prontas – personagens 

• Decorações Personalizadas 

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

30h  a 60h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I

Conhecimento básico de 
Artesanato



Gastronomia 
Especial 
Gastronomia

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

40h a 60h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental II – completo 
ou cursando

Objetivo do Curso

Capacitar o participante a desenvolver receitas especiais para 
melhora da saúde – Intolerância a Lactose e Glúten, Diabetes, 
Hipertensão e outros, podendo prestar serviços para pessoas Físicas 
e Jurídicas, gerando renda e ingressando no mercado de trabalho. 

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Conhecendo os rótulos dos produtos 

• Pesos e Medidas 

• Substancias perigosas 

• Produções Diet 

• Pães e bolos sem Glúten e com muito sabor 

• Substituição dos ingredientes

•  Empreendedorismo 

 



Gastronomia 
Funcional
Gastronomia

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

40h a 60h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental II

Objetivo do Curso

Capacitar o participante a desenvolver habilidades específicas na área 
da Gastronomia Funcional, podem assim gerar renda prestando 
serviços para pessoa Física ou Privada.

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Cuidados e Armazenamento e Embalagem

• O que é Gastronomia Funcional 

• Alimentos Funcionais

• Alimentos Convencional e Orgânicos 

• Os trânsgenicos

•  Empreendedorismo - MEI

 



Iniciação a área 
de Confeitaria
Gastronomia

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I

Objetivo do Curso

Capacitar o participante a desenvolver habilidades específicas na área 
de confeitaria iniciante, aprendendo técnicas de preparo de doces, 
bolos, tortas, salgados básicos em geral.

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Manuseio e correta utilização de equipamentos e utensílios 
de cozinha

•  Dinâmica de uma cozinha profissional

• Ética e Confiabilidade

• Empreendedorismo

• Preparo de doces – doces de festa, bolos , tortas

•  Preparo de salgados  - salgado de festas, tortas ,  pães 
simples e recheado.

 



Iniciação a área 
de Culinária
Gastronomia

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I

Objetivo do Curso

Capacitar o participante a desenvolver habilidades específicas na área 
de Iniciação a Culinária, aprendendo técnicas de preparo de Entradas, 
Pratos Principais e Acompanhamentos.

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Manuseio e correta utilização de equipamentos e utensílios 
de cozinha

•  Dinâmica de uma cozinha profissional

• Ética e Confiabilidade

• Empreendedorismo

• Preparo de Entradas  – Caldos, saladas e Sopas 

•  Preparo de Pratos Principais  - Lasanha, Nhoque, outras 
massas, Assados de Aves

• Acompanhamento – Farofa, cremes, arroz diversos

 



Iniciação a área 
de Panificação
Gastronomia

Objetivo do Curso

Esse curso destina-se as pessoas que queiram elaborar produtos de 
panificação, nas suas diversas formas de apresentação, fazendo uso 
de matéria-prima e técnicas de preparo específicas, respeitando 
normas de higiene e segurança, para oferecer produtos de qualidade 
que superem as expectativas dos clientes. 

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Manuseio e correta utilização de equipamentos e utensílios 
de cozinha

•  Dinâmica de uma cozinha profissional

• Ética e Confiabilidade

• Empreendedorismo

• Etapas da Fabricação

• Cuidados com a fermentação, Reação, defeitos dos pães – 
Causas e Correções 

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

80h a 100h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I



Pizzaiolo
Gastronomia

Objetivo do Curso
 Capacitar o participante a desenvolver habilidades específicas da 
área de pizzaria, aprendendo técnicas de preparo rápidos com 
qualidade e criatividade. 

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Manuseio e correta utilização de equipamentos e utensílios

• Dinâmica de uma cozinha profissional 

• Tipos de massas e bordas

• Molhos, recheio e coberturas - Montagem

• O forno

• Novidades e tendências do mercado

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

30h  a 60h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I



Segurança 
Alimentar
Gastronomia

Objetivo do Curso

O participante desenvolverá atividades dia-a-dia como higiene na 
manipulação dos alimentos, tema obrigatório para a empresa que 
está iniciando o seu negócio ou aquela que já está no mercado. O 
curso tem o objetivo de Capacitar profissionais a diagnosticar, 
estabelecer e gerenciar sistemas de qualidade em indústrias de 
alimentos, restaurantes e hotéis.

Alguns Tópicos Abordados
• Boas Práticas: higiene ambiental, pessoal e das instalações

• Critérios de segurança na manipulação dos alimentos

• Produção, transporte e Armazenamento dos alimentos

• Vigilância Sanitária – Normas e procedimentos padrões

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

20h a 30h

Pré-Requisitos:
O aluno deverá, no início do 
curso ter no mínimo 18 anos de 
idade.

Escolaridade:

Fundamental I 



BELEZA



Maquiagem 
Beleza

Objetivo do Curso 

O participante aprende a criar e realizar maquilagens de 
embelezamento para eventos sociais, fotos, passarela, televisão e 
cinema, valendo-se de técnicas e produtos adequados, de conceitos 
de arte, moda, estilo e beleza visando uma composição estética 
harmônica.

Alguns Tópicos abordados 
• Princípios de Estética 

• Maquiagem convencional 

• Maquiagem específica para eventos 

• Combinação de cores

• Luz e brilho

• Técnicas básicas de maquiagem

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
40h

Pré-Requisitos:
Não há 

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Design de 
sobrancelhas
Beleza

Objetivo do Curso 

Proporcionar o aperfeiçoamento para profissionais da área, com 
técnicas inovadoras, tendenciais ao que corresponde ao mercado de 
trabalho

Alguns Tópicos abordados 

• Higiene pessoal e das ferramentas 
• A pele
• Anatomia e Fisiologia do pelo
• Materiais utilizados para o design
• Tipos de sobrancelha
• Técnica de design para modelar sobrancelha
• Uso do paquímetro para o design
• Método de modelagem com pinça
• Método de modelagem com cera
• Método de Modelagem com linha
• Como corrigir as sobrancelhas
• Dicas básicas de Visagismo

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
20h

Pré-Requisitos:
Maior de 18 anos

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Auxiliar de 
Cabeleireiro
Beleza

Objetivo do Curso

O participante aprender a realizar cortes de cabelos unissex, estudo 
dos cabelos e tratamentos, escovar os cabelos, transformação, 
técnicas e produtos adequados, coloração e mechas e gestão de um 
Salão de Beleza.

Alguns Tópicos Abordados 
• Postura Profissional 

• Atendimento ao Cliente 

• Diagnóstico do cabelo do cliente 

•  Anatomia e fisiologia do couro cabeludo e cabelos

•  Apresentação de patologias do couro cabeludo e cabelos

•  Xampus, condicionadores com e sem enxágue, máscaras e 
reparadores de pontas e loções tônicas capilares

•  Técnicas manuais em cuidados capilares

•  Procedimentos e técnicas profissionais

•  Cosmetologia aplicada

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

100hs

Pré-Requisitos:
Não há 

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Barbeiro
Beleza

Objetivo do Curso

O participante aprender a realizar cortes de cabelos masculinos, 
estudo dos cabelos e tratamentos.

Alguns Tópicos Abordados 
• Projeções de Corte
• Cortes artísticos
• Lavagem e secagem
• Técnicas de higiene e manipulação
• Especificidades das ferramentas de trabalho
• Descrição dos produtos e especificações
• Competências de cortes
• Modelagem de barba
• Aparos faciais
• Corte com desenhos - novidade - undercut masculino
• Técnicas de empreendedorismo, como gerir seu próprio negócio e 

mercado de trabalho.

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

60hs

Pré-Requisitos:
Maior de 18 anos

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Depilação para 
iniciantes 
Beleza

Objetivo do Curso

O participante aprende a realizar depilação facial e corporal, 
utilizando as técnicas e produtos adequados a cada cliente e 
respeitando princípios de biossegurança, bem como a planejar e gerir 
sua carreira, adotando atitudes empreendedoras, a fim de visualizar 
projetos inovadores, garantir a qualidade e proporcionar a satisfação 
e bem-estar do cliente.

 

Alguns Tópicos Abordados
• Técnicas e processo de depilação

• Ética e confiabilidade

• Postura Profissional

• Cuidados com a pele e pelos

• Vigilância Sanitária

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:

30h

Pré-Requisitos:
Não há 

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Manicure e
Pedicure
Beleza

Objetivo do Curso

O participante aprende a atuar como manicure e pedicure por meio 
do uso de técnicas específicas para o embelezamento e cuidado das 
unhas das mãos e dos pés, a aplicar as normas de higiene e limpeza, 
bem como a planejar e gerir sua carreira, garantir a qualidade e 
proporcionar a satisfação e bem-estar do cliente.

Alguns Tópicos Abordados
• Postura Profissional

• Doenças e seus sintomas

• Formato da unha

• Tipo de corte

• Linhas de tratamento

• Decoração das unhas

• Técnicas profissionais de manicure e pedicuro

• Assepsia pessoal e dos materiais e equipamentos

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
50h

Pré-Requisitos:
Não há 

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



Unha em Gel
Beleza

Objetivo do Curso

O participante será capacitado para atuar como manicure com 
técnica especializada em unha em Gel. 

Alguns Tópicos Abordados
• Postura Profissional

• Doenças e seus sintomas

• Formato da unha

• Preparação da unha para receber a nova técnica

• Técnicas de Aplicação_unha em gel

• Equipamentos e ferramentas específicas_cuidado e utilização

• Assepsia pessoal e dos materiais e equipamentos

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
30h

Pré-Requisitos:
Maior de 18 anos

Escolaridade:

Fundamental I – completo 
ou cursando



ARTESANATO



Costura 
Criativa
Artesanato

Objetivo do Curso

Capacitar o aluno para desenvolver peças criativas com técnica de 
costura em tecido.

Alguns Tópicos Abordados
• Normas de segurança e saúde no trabalho

• Operações de Costura

• Operações comuns em diferentes máquinas

• Operações em máquina reta

• Material para molde e corte

• Material para costura

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
30h

Pré-Requisitos:
Acima de 15 anos e com 
conhecimento básico de 
manuseio de máquina de 
costura.

Escolaridade:

Fundamental I



Boneca de 
Tecido
Artesanato

Objetivo do Curso

Desenvolver habilidades dos alunos, quanto as técnicas de produção de 
diversos modelos de bonecas de pano. 

Alguns Tópicos Abordados
• Normas de segurança e saúde no trabalho

• Operações de Costura

• Operações comuns em diferentes máquinas

• Operações em máquina reta

• Material para molde e corte

• Material para costura

• Criação e expressão das bonecas

• Desenvolvimento temático e diversificado para elaboração de peças

• Como costurar, fazer os preenchimentos, e caracterizar as peças

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
30h

Pré-Requisitos:
Acima de 15 anos e com 
conhecimento básico de 
manuseio de máquina de 
costura.

Escolaridade:

Fundamental I



Patchwork
Artesanato

Objetivo do Curso

Desenvolver habilidades dos alunos, quanto as técnicas de produção de 
peças em patchwork. 

Alguns Tópicos Abordados

• Aula explicativa referente a geometria à ser aplicada
• Manuseio das ferramentas de trabalho
• Matéria prima e suas especificações
• Desenvolvimento das peças
• Seleção de tecidos e harmonia
• Corte e costura
• Técnicas e diversidades: infantil, adulto, corporativo, debutante, baby, 

casamento e livre.
• Trabalhar o senso criativo para desenvolver as habilidades e 

peculiaridades
• Acabamento das peças

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
40h

Pré-Requisitos:
Acima de 15 anos e com 
conhecimento básico de 
manuseio de máquina de 
costura.

Escolaridade:

Fundamental I



Scrapbook 
para festa
Artesanato

Objetivo do Curso

Desenvolver habilidades dos alunos, quanto as técnicas de produção de 
peças em patchwork. 

Alguns Tópicos Abordados

• Conhecimento teórico e prático sobre Scrapbook para festas
• Conhecendo e manuseando os cortadores 
• Matéria prima e suas especificações
• Tipos, papeis e acessórios
• Desenvolvimento e criação para convites e lembrancinhas
• Técnicas para corte e recorte das peças

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
40h

Pré-Requisitos:
Acima de 15 anos

Escolaridade:

Fundamental I



Bijuteria
Artesanato

Objetivo do Curso

Desenvolver habilidades dos alunos, quanto as técnicas de produção de 
peças em diversos materiais e formatos. 

Alguns Tópicos Abordados

• Conhecimento teórico sobre bijuteria
• Matéria prima e suas especificações
• Técnicas de desenvolvimento das peças
• Tendência e estilos
• Harmonia das pedras e cores
• Técnicas de acabamento das peças
• Técnicas de reaproveitamento e adaptação com peças recicláveis
• Biobijuteria

Formação: 

Profissionalizante

Carga Horária:
20h

Pré-Requisitos:
Acima de 15 anos e com 
conhecimento básico de 
manuseio de máquina de 
costura.

Escolaridade:

Fundamental I


