
 
 

Data  Curso  Resumo 

27/04 
a 

28/04 

Como se tornar um MEI 
– Micro Empreendedor 

Individual 

Mostrar ao aluno sobre a abertura do MEI. Tirar 
dúvidas e ensinar como montar sua 
microempresa. Vamos utilizar o portal do 
empreendedor como base. O aluno terá 
conhecimento sobre quais documentos necessita; 
as vantagens de formalizar sua empresa; quais as 
atividades permitidas; direitos e deveres, além do 
custo e como encerrar as atividades.  

27/04 
a 

30/04 

Curso Básico de Edição 
de Imagens 

com  PhotoScape  

Neste curso abordaremos de maneira simples e 
rápida como editar imagens, melhorando a 
qualidade, formatos, tamanho, como criar 
montagens, colagens de fotos e como capturar e 
salvar qualquer tela do computador.  

27/04 
a 

13/05 

Formatação de 
trabalhos acadêmicos 
seguindo as principais 

normas da ABNT  

Formatar um trabalho acadêmico nas normas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) pode ser conflituoso. Neste curso 
aprenderemos como ajustar a formatação, a capa, 
referências, margens, sumário e  fins adequando 
a sua monografia, o seu TCC , um artigo 
acadêmico, para um congresso ou faculdade.  

28/04 
a 

29/04 

As principais 
funcionalidades do 

WhatsApp  

O WhatsApp se tornou o mensageiro padrão para 
a maioria das pessoas onde é preciso receber 
mais funções que chegam ao aplicativo como 
novidades, dicas e maior comodidade através de 
um passo a passo para se comunicar melhor no 
seu dia a dia.  

29/04 
a 

04/05 

Edição de Fotos no 
Celular 

Neste curso apresentaremos ao aluno como 
utilizar o smartphone para tratamento e edição de 
fotos, usando os aplicativos Lightroom e 
Photoshop no celular como uma forma de 
melhorar a edição de fotos no celular.  

29/04 
a 

05/05 

Introdução ao Software 
Livre  

Neste curso vamos ensinar ao aluno a instalação 
de um Sistema operacional de Software livre em 
um Computador  

30/04 
a 

07/05 

Word do básico ao 
avançado Principais 

funções  

Neste curso estaremos dando dicas iniciais de 
como gerar um documento em Word; Editar 
relatórios, Textos personalizados, importar 
arquivos; Adicionando segurança ao arquivo com 
ênfase ao Mercado de trabalho.  

 

 



Data Palestra Resumo 

24/04 
às 14h 

Criptomoedas - Bitcoin  Nesta palestra abordaremos informações sobre as 
moedas virtuais, tendo como base a primeira e mais 
utilizada (bitcoin), mostraremos como adquirir, como são 
realizadas as transações e como será no futuro.  

27/04 
às 

10h30 

Meu computador não 
funciona. E agora?  

Passar para as pessoas com menos conhecimento 
técnicos, qual seria os melhores caminhos para “se virar” 
nessa crescente necessidade do uso de equipamentos 
tecnológicos em casa, não tendo a possibilidade da ajuda 
de um suporte técnico local.  

28/04 
às 14h 

E-sports: Tudo que 
você precisa saber 

sobre esportes 
eletrônicos.  

Nesta Palestra abordaremos questões como o que são os 
E-Sports, conhecendo mais sobre o assunto a história dos 
e-Sports, a evolução tecnológica nos jogos eletrônicos e 
seus diferentes gêneros, diferentes classificações, Tipos 
de games, a crescente dos e-Sports no Brasil e no mundo 
e suas regulamentações.  

29/04 
às 

10h30 

Utilizando o Aplicativo 
“Canva” para seu 
empreendimento  

Ideias e estilos de divulgação como conquistar novos 
clientes com panfletos, cartões de visita, mostrar ao 
empreendedor os layouts gratuitos do Canva onde a 
qualidade do design está garantida de uma forma atraente 
que chame a atenção do público de forma simples e fácil.  

 


