
 



 

O compromisso das empresas com a Educação Corporativa pode ser entendida, 
hoje, como um dos processos mais importantes para a gestão de pessoas, 
desenvolvimento de potenciais e aprendizagem organizacional. 

Nesse sentido, práticas de educação corporativa estão intrinsecamente 
relacionadas ao processo de inovação nas empresas e ao aumento da competitividade 
de seus produtos (bens ou serviços) e tem como objetivo institucionalizar uma cultura de 
aprendizagem contínua, proporcionando a aquisição de novas competências vinculadas 
às estratégias empresariais. 
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A Educação Corporativa tem por objetivo 
articular coerentemente as competências individuais e 
organizacionais, levando sempre em consideração a 
evolução da empresa e do funcionário.  
 

Assim entendemos que Educação Corporativa está 
intimamente e simultaneamente ligada às metas 
Organizacionais a partir do desenvolvimento das pessoas, 
com o propósito de se buscar patamares cada vez mais 
significativos de aplicabilidade de conhecimentos aos 
postos de trabalho. 



Como Trabalhar em Equipe e Terapia Ocupacional 

Excelência no Atendimento ao Cliente 

Departamento Pessoal – Noções gerais da função e 
rotina 

Desenvolvimento Pessoal No Trabalho 

O Departamento Pessoal é um setor dentro de uma organização 
responsável por cuidar, organizar e administrar toda rotina 
relacionada à relação de emprego existente entre empregado e 
empregador como: sua contratação, pagamento de salários, 
transporte, férias, licença médica, 13º salário, organização dos 
horários e outros 

Hoje em dia é indiscutível que a excelência no atendimento ao cliente 
é um dos maiores diferenciais competitivos do mercado. Suprir as 
expectativas dos clientes reflete diretamente no crescimento das 
vendas e na evolução da empresa. 

Este curso visa ajudar os alunos a desenvolverem o conhecimento de 
si próprios, da sua identidade e do seu potencial. É uma oportunidade 
para clarificar metas pessoais e profissionais, identificar valores e as 
competências individuais, promovendo a construção de um projeto 
de vida no trabalho. 

Carga Horária: 11 Horas. 

Carga Horária: 18 Horas. 

Carga Horária: 12 Horas. 

Carga Horária: 11 Horas. 

Trabalhar em equipe se transformou em uma habilidade essencial 
para o mercado de trabalho, tem como resultado atitudes 
cooperativas onde os membros são coletivamente responsáveis por 
alcançarem os objetivos propostos.    
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Fidelização de Clientes 
Sabendo da alta competitividade do mercado atual, fidelizar clientes 
hoje é sem dúvida algo que todas as empresas almejam. Para isso é 
importante desenvolver um plano de fidelização personalizado e 
consistente, visando prolongar ao máximo o relacionamento com o 
cliente. 

Empreendedorismo e Gestão de Novos Negócios 
Constitui um processo de criar algo de valor, está intimamente associado 
ao conceito de riscos, ou seja o empreendedor assume riscos nos 
processos de criação e de implementação para um processo que 
proporciona recompensas da satisfação e independência econômica 
social. O empreendedorismo vai além da ideia de se tornar rico, está 
direcionado em atingir a satisfação pessoal. 

Inglês Básico - gramática, vocabulário e pronuncia  
O inglês já é uma língua fundamental com extrema importância para 
o mundo dos negócios. Se ainda não sabe Inglês, pare de perder 
tempo e comece a aprender agora. Ao fazer isso, verá que esta ação 
te abrirá muitas oportunidades. 

Iniciação ao Programa 5's 
Etapa inicial e base para implantação da qualidade total, a 
metodologia 5S é assim chamada devido à primeira letra de 5 palavras 
japonesas: Seiri (Utilização), Seiton (arrumação), Seiso (limpeza), 
Shitsuke (Disciplina)Seiketsu (higiene). O programa tem como 
objetivo mobilizar, motivar e conscientizar toda a empresa para a 
Qualidade Total, através da organização e da disciplina no local de 
trabalho 
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Carga Horária: 11 Horas. 

Carga Horária: 30 Horas. 

Carga Horária: 16 Horas. 

Carga Horária: 10 Horas. 



Liderança nas Organizações 
A liderança enquanto um dos processos da gestão é a capacidade de 
um indivíduo para influenciar, motivar, promover o empenhamento 
dos outros a fim destes contribuírem para a eficácia e sucesso das 
organizações a que pertencem.. 

Introdução às Técnicas de Marketing e Vendas 
A comunicação das empresas e dos profissionais de qualquer área deve ser objeto de análise mais cuidada, pois o sucesso pessoal e profissional depende da sua capacidade de transmitir  suas ideias, produtos e serviços. Para nos ajudar nesta tarefa de comunicar de forma eficiente, têm-se desenvolvido diversas teorias de gestão empresarial com ênfase nas que privilegiam as vertentes do Marketing. 

Pacote Office - Compreensão e Aplicação do Pacote 
Office - Word, Excel, Power Point 
Este curso permitirá que o aluno compreenda e utilize com eficiência 
todas as ferramentas do Word, Excel e Power Point de maneira 
interativa, com a visualização do curso juntamente com as 
ferramentas. O curso conta com imagens e vídeos para total 
aprendizado do aluno. 

Pesquisas de Clima Organizacional e Feedback 
O Clima organizacional refere-se à qualidade do ambiente interno de 
uma organização, ou seja, o ambiente psicológico e motivacional 
vivido entre os participantes, em todos os segmentos e níveis de 
atuação ele  potencializa as atividades da empresa, identifica  falhas 
no relacionamento entre as pessoas, visando o melhor clima possível.  
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Carga Horária: 8 Horas. 

Carga Horária: 12 Horas. 

Carga Horária: 12 Horas. 

Carga Horária: 42 Horas. 



 

Curso Básico de Tributação 
A liderança enquanto um dos processos da gestão é a capacidade de 
um indivíduo para influenciar, motivar, promover o empenhamento 
dos outros a fim destes contribuírem para a eficácia e sucesso das 
organizações a que pertencem. 

Técnicas de Memorização e Estudo Eficaz 
Neste curso nós veremos técnicas eficazes para a memorização de diversos tipos de informações capazes de proporcionar uma vida mais saudável e produtiva. Podemos afirmar que memória e inteligência são essencialmente a mesma coisa, porque a função intelectual só é possível a partir  das informações que temos registradas na memória. 
 

Técnicas de Venda 
O vendedor dos dias atuais é um ser bastante privilegiado e altamente 
solicitado. Seja qual for o ramo, comercial ou industrial, sempre há 
lugar para mais um competente profissional de vendas. Este curso 
apresenta técnicas para os vendedores aprimorarem sua prática e 
potencializarem suas vendas. 

Introdução ao Marketing 
Neste curso, abordaremos a definição de Marketing, as estruturas de 
mercado e outras questões fundamentais referentes ao tema, 
preparando o profissional na elaboração de estratégias de marketing 
e oportunidades de mercado. 
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Carga Horária: 8 Horas. 

Carga Horária: 11 Horas. 

Carga Horária: 10 Horas. 

Carga Horária: 8 Horas. 



 

Curso de Assistente Administrativo 
O curso de Assistente Administrativo, por meio da Educação a 
Distância, oferece ao participante, dicas, conceitos e técnicas de 
como atuar na profissão, promovendo a capacitação profissional e 
incentivando a inserção no mercado de trabalho. 

Carga Horária: 13 Horas. 

Curso para Secretárias e Recepcionistas  
O profissional recepcionista é um prestador de serviço que exerce 
papel estratégico dentro da empresa. Reconhecer a importância e 
responsabilidade deste profissional possibilita demonstrar ao cliente 
a qualidade e a excelência da empresa. O papel da recepcionista, 
dentro da organização, é de desenvolver um trabalho eficaz que 
contribua para o fluxo produtivo dos clientes internos e externos. 
 Carga Horária: 16 Horas. 

Recrutamento e seleção de pessoas 
O Curso apresenta estudos para o desenvolvimento de habilidades 
para realizar recrutamento e seleção de pessoas para preenchimento 
de vagas, desenvolvendo atividades relacionadas à descrição de 
perfil, captação de candidatos, análise crítica das competências 
identificadas e encaminhamento para contratação, visando atender 
de forma eficaz a demandas corporativas específicas dentro da área 
de recursos humanos. 
Carga Horária: 12 Horas. 

Estratégias de remuneração e benefícios 
Este curso tem o intuito de orientar gestores na elaboração de 
sistemas de remuneração compatíveis à realidade do contexto atual. 
Além disso, proporciona aos profissionais, gestores e colaboradores 
de uma empresa, a compreensão das mudanças ocorridas no cenário 
da gestão de pessoas e novos modelos de remuneração que 
acompanham estas evoluções. 
Carga Horária: 13 Horas. 



 

Gestão de Conflitos 
Conflito é uma situação em que há um sentimento de hostilidade 
entre duas ou mais pessoas. Ele pode ser gerado por diversas razões, 
como DIFERENÇA de valores, personalidade, status, percepção, 
informações divergentes, informações ocultadas, funções, 
hierarquia, entre outros. Não há como viver sem a ocorrência de 
eventuais conflitos, mas é possível administrá-los, contorná-los  E 
ATÉ mesmo solucioná-los. 

Carga Horária: 8 Horas. 

Técnicas de falar em Público 
O poder da comunicação é surpreendente, favorece os 
relacionamentos interpessoais, potencializa o desempenho 
profissional, favorece a conquista dos seus sonhos e por fim pode 
tornar sua jornada mais feliz! Aprimore seu poder em comunicar-se e 
conquiste o mundo! 

Carga Horária: 17 Horas. 

Noções básicas de Crédito e Cobrança 
Manter as contas da empresa em dia, vai muito além de manter as 
contas organizadas e ter uma boa rotina de vendas. O recebimento 
dessas vendas é primordial para saúde da empresa. Aprenda técnicas 
para Cobrança e aumente suas receitas e lucros. 
Carga Horária: 12 Horas. 

Como estudar melhor para provas 
Todos os anos são realizadas centenas de provas, e milhares de 
pessoas se inscrevem para concorrer a bolsas e descontos como o 
ENEM e até mesmo o Vestibular. Mas não basta conhecer a teoria 
para ter sucesso nessas provas, é preciso definir uma boa técnica de 
estudo para ser aprovado e se destacar, conheça as técnicas e 
estratégias. 
Carga Horária: 15 Horas. 



 

Sistemas organizacionais de Gestão 
Iremos estudar um pouco sobre Sistemas Organizacionais, ou seja, 
organizações baseadas em projetos. Também iremos abordar fatores 
que influenciam essas organizações como cultura, estilos de 
administração, ambientes organizacionais e etc. 

Carga Horária: 17 Horas. 

Segurança básica para internet 
A internet hoje facilita a vida de grande parte da população e facilitou 
muito o cotidiano e as rotinas do dia-a-dia. Entretanto, muitos não 
sabem dos riscos do seu uso. Iremos estudar um pouco sobre os 
principais cuidados que você deve ter ao acessar a internet, a 
segurança com suas senhas e seus dados pessoais. Iremos entender o 
que é vírus, spams, spyware e outros conceitos. 

Carga Horária: 10 Horas. 


