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Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: ATENDIMENTO

ATENDIMENTO AO CLIENTE

APRESENTAÇÃO: um atendimento excelente é aquele que cumpre o que 
foi prometido, dedica atenção individual, transmite segurança e supera a 
expectativa do cliente. Nesse sentido, o curso de atendimento ao cliente é 
importante tanto para o trabalhador quanto para sua empresa! O trabalhador 
vai se capacitar e colher os frutos deste esforço. A empresa vai ter seus 
colaboradores mais capacitados para o atendimento ao cliente.

OBJETIVOS: apresentar técnicas de boas vendas e atendimento ao público; 
capacitar o vendedor para solucionar os problemas apresentados pelo cliente; 
cuidar da postura e da imagem pessoal a fim de passar confiança para o cliente; 
ensinar a utilizar as palavras adequadas na hora certa.

conteúdo programático: 2 módulos - 8 aulas

PROGRAMA DE HOSPITALIDADE

APRESENTAÇÃO: já parou para pensar quantas vezes teve experiências ótimas ou 
ruins com atendimento? Pois bem, vivemos na era dos serviços onde as equipes 
precisam adquirir novas habilidades e práticas para obter sucesso em suas 
organizações. Nesse sentido, este curso tem o propósito de preparar profissionais 
para aproveitarem melhor suas habilidades naturais e desenvolverem outras 
habilidades a fim de prestar atendimento da mais alta qualidade.

OBJETIVOS: este curso visa desenvolver habilidades hospitaleiras no setor 
de prestação de serviços e, por meio delas, incrementar a performance de 
trabalhadores diante do mercado, garantindo atração e fidelização de clientes.

conteúdo programático: 4 módulos - 11 aulas

+
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COMPORTAMENTOS EFICAZES

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

APRESENTAÇÃO: ter um comportamento eficaz significa ter uma ação que vai 
gerar um resultado positivo. Você pode ter esse comportamento no seu trabalho 
ou na vida pessoal. O ponto fundamental é que você precisa ter um objetivo em 
mente. Neste curso vamos aprender que existem inúmeras formas de realizar 
uma mesma tarefa. Partindo dessa ideia vamos apresentar o que é ser eficaz e 
quais comportamentos você deve ter para alcançar a eficácia.

APRESENTAÇÃO: você sabia que todas as pessoas são inteligentes? Sim, é isso 
mesmo! A inteligência é uma das principais características que diferenciam o ser 
humano dos outros animais. Mas neste curso vamos tratar de um tipo específico 
de inteligência: a emocional. Desenvolver inteligência emocional é um caminho 
fundamental para ter controle sobre emoções e ações, vencer obstáculos e 
conseguir um ótimo desempenho profissional.

OBJETIVOS: desenvolver habilidades consideradas como comportamentos 
eficazes, a fim de trazer resultados positivos para o dia-a-dia; aprender 
habilidades como: ser proativo, trabalhar em equipe e não ter medo de errar.  

OBJETIVOS: explicar o que é inteligência emocional; apresentar a importância 
das emoções para os relacionamentos interpessoais e o desempenho no 
trabalho; desenvolver o controle emocional e aprender ferramentas para a 
mediação de conflitos.

COMO SE MOTIVAR NO TRABALHO

APRESENTAÇÃO: você sabia que grande parte das pessoas se mostra insatisfeita 
com a rotina de trabalho? E como consequência, aos poucos, perde o interesse e 
a disposição para trabalhar. Pensando nesse cenário, este curso é um guia para 
que todo trabalhador possa recuperar suas energias, acreditar em si próprio e 
melhorar seu desempenho. Entre as sugestões apresentadas para a mudança de 
rotina é importante saber que a motivação vem de dentro para fora.

OBJETIVOS: apresentar ferramentas de automotivação e autoconhecimento; 
explicar como o pensamento positivo e o otimismo ajudam a manter a energia 
alta e interferem na motivação e resolução de problemas; ensinar a desenvolver 
inteligência emocional.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

GESTÃO DE CONFLITOS

APRESENTAÇÃO: já notou que todas as pessoas são diferentes nas formas de 
agir e pensar em relação ao mundo? E como você age diante de uma situação 
de conflito? O problema é quando essas diferentes visões de mundo se 
transformam em conflitos e começam a gerar desgaste aos envolvidos. Por isso, 
esse curso visa esclarecer o que são conflitos, como utilizá-los de forma positiva 
e também como resolvê-los.

OBJETIVOS: apresentar os aspectos que facilitam a formação de um conflito; 
mostrar os diferentes níveis de intensidade dos conflitos; reconhecer o início de 
um conflito e as ferramentas adequadas para resolvê-los; criar uma cultura de 
prevenção de conflitos baseada na empatia e no respeito ao próximo.

conteúdo programático: 1 módulo - 6 aulas

conteúdo programático: 1 módulo - 6 aulas

conteúdo programático: 3 módulos - 5 aulas

Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: AUTODESENVOLVIMENTO

+



6Catálogo de Cursos

MUDANÇAS SÃO BEM-VINDAS

PROGRAMA DE QUALIDADE 5S

APRESENTAÇÃO: você já pensou em como algumas mudanças de atitude podem 
melhorar o clima dentro da empresa? Ou ainda como sugerir melhorias nos 
processos gerenciais? Essas são algumas das propostas do curso Mudanças são 
bem-vindas! O curso tem o objetivo de apresentar dicas de como identificar e 
promover essas mudanças de forma positiva. Para começar vamos entender o 
conceito de cultura organizacional e a sua influência na rotina dos funcionários.

APRESENTAÇÃO: o 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial 
desenvolvido no Japão que visa aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza 
e padronização. Tudo iniciou por volta da década de 1950, quando o país tentava 
se reerguer da Segunda Guerra Mundial. O título 5S corresponde às cinco 
atividades iniciadas pela letra “S”, SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU e SHITSUKE, que 
significam organização, ordem, limpeza, padronização e disciplina.

OBJETIVOS: explicar o que é cultura organizacional e a sua importância para 
a construção da identidade da empresa; apresentar o que é um padrão de 
comportamento e como mudá-lo; explicar que mudanças nem sempre são fáceis, 
por isso mesmo é necessário ter perseverança.

OBJETIVOS: os objetivos do programa 5S estão relacionados sempre com 
a qualidade no ambiente de trabalho e baseados em ideias simples, como 
descartar, organizar e limpar.

LIDERANÇA

APRESENTAÇÃO: saber liderar é uma habilidade importante para a vida 
em sociedade. E para liderar com eficiência é necessário ter carisma, boa 
comunicação e bom relacionamento com as pessoas. Qualquer profissional pode 
aprender técnicas para se tornar um bom líder e, é o que este curso pretende 
apresentar: ferramentas de gestão para ajudar a desenvolver o líder que existe 
em cada indivíduo.

OBJETIVOS: este curso tem o objetivo de apresentar o que é liderança e quais 
as características básicas para ser um bom líder. Além disso, pretende também 
desenvolver habilidades que possam levar qualquer indivíduo a exercer a 
liderança.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

PROATIVIDADE

APRESENTAÇÃO: ter proatividade é um fator importante na vida profissional 
de qualquer pessoa. Ser proativo significa ser responsável pelo seu trabalho 
e também ter alto nível de atuação, tomando decisões quando necessário.   
O mais importante é fazer aquilo que deve ser feito, e, de preferência, sem 
que nos peçam. Neste curso, você vai entender o que é necessário para 
assumir as rédeas da sua carreira e se tornar um profissional de sucesso.

OBJETIVOS: entender que ser proativo significa ter responsabilidade e 
comprometimento com o trabalho; mostrar como é possível aprender com os 
erros; aprender a planejar as ações para enfrentar os desafios.

conteúdo programático: 2 módulos - 8 aulas

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

conteúdo programático: 2 módulos - 8 aulas

Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: AUTODESENVOLVIMENTO

+
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FINANÇAS PESSOAIS

APRESENTAÇÃO: você já ouviu falar em Saúde Financeira? Ter saúde financeira 
significa conseguir manter as contas em dia e ainda investir em projetos de 
desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E para isso é preciso ter 
organização e planejamento. Neste curso, vamos aprender diversos conceitos 
sobre educação financeira a fim de tomar decisões mais assertivas e não se 
enfiar em dívidas sem fim.

OBJETIVOS: ensinar sobre educação financeira a fim de criar uma relação saudável 
com o dinheiro e manter as finanças em dia; trazer dicas de organização das 
finanças pessoais; explicar como montar um orçamento; apresentar dicas de como 
economizar no dia a dia; oferecer ferramentas práticas para sair do vermelho.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

CONQUISTANDO UM NOVO EMPREGO –
CURRÍCULO E ENTREVISTA

APRESENTAÇÃO: o curso tem o objetivo de capacitar os participantes a utilizarem 
algumas ferramentas de etiqueta profissional, bem como apresentar dicas 
de organização de currículo e também postura corporal em uma entrevista 
de emprego. O conteúdo destina-se àquelas pessoas que estão em busca do 
primeiro emprego, como também para profissionais que estejam em busca de 
uma recolocação profissional no mercado de trabalho. 

OBJETIVOS: municiar o trabalhador de ferramentas essenciais para a sua colocação 
no mercado de trabalho; orientar na busca de emprego a partir do desenvolvimento 
das próprias habilidades pessoais; ensinar a montar um currículo de forma clara e 
objetiva; apresentar dicas de entrevista de emprego e etiqueta profissional. 

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

JÁ ENTENDI - COMO APRENDER MAIS 
E MELHOR ESTUDANDO SOZINHO

APRESENTAÇÃO: o método Já Entendi é o resultado da história de vida da 
empresária Gladys Mariotto, que teve a sua trajetória transformada pela 
educação. A metodologia pode ajudar as pessoas a enfrentarem o desafio dos 
estudos, buscando uma vida melhor, com mais autoestima e autonomia. Este 
curso é baseado no livro homônimo, que traz os principais pontos do método, 
informações sobre o funcionamento do nosso cérebro, além de dicas para 
potencializar seus estudos.

OBJETIVOS: explicar como funciona o processo de aprendizagem; apresentar o 
funcionamento do cérebro com a memória e seus segredos; demonstrar que com 
disciplina e método todos conseguem estudar.

conteúdo programático: 7 módulo - 19 aulas

PENSAMENTO CRÍTICO EM EMPRESAS

APRESENTAÇÃO: com a globalização e a velocidade nos negócios, os empregados 
enfrentam um grande fluxo de informações com muitos problemas a resolver. O 
objetivo deste curso é orientar as boas decisões, saber fazer perguntas certas, 
separar fatos de pressuposições, se comunicar com clareza, enfim, compreender 
qual é o problema em questão e avaliá-lo para propor a melhor solução. Essas 
ações fazem parte do pensamento crítico: um modo ordenado de se pensar 
sobre um problema.

OBJETIVOS: desenvolver habilidades para a resolução de problemas; mostrar que o 
pensamento crítico envolve uma sequência lógica de etapas; apresentar as etapas 
de construção do pensamento crítico.

conteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas

Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: AUTODESENVOLVIMENTO

+
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VILÕES DA PRODUTIVIDADE

APRESENTAÇÃO: analisando o nosso dia a dia é possível descobrir que gastamos 
tempo com atividades desnecessárias ou procedimentos sem utilidade. Este 
é um curso para profissionais que desejam descobrir como otimizar sua 
rotina, identificando algumas atividades que roubam seu tempo. Nele, vamos 
identificar os vilões da produtividade, além de aprender a utilizar ferramentas e 
a tecnologia a nosso favor.

OBJETIVOS: apresentar dicas de como aproveitar melhor o tempo; aprender a 
identificar quais recursos roubam mais o seu tempo; como combater a preguiça; 
utilizar ferramentas e a tecnologia a seu favor.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

BOM SENSO E TOMADA DE DECISÕES

APRESENTAÇÃO: normalmente, para decidir entre uma opção ou outra, 
percorremos um grande percurso cognitivo. E esse percurso é pautado pelo bom 
senso, pelo raciocínio lógico, mas também por aspecto subjetivos e emoções.
Neste curso, vamos entender qual o papel da razão, da experiência e da intuição, 
e como o ser humano elabora e reelabora as próprias situações para organizar 
de maneira positiva os acontecimentos da sua vida.

OBJETIVOS: apresentar os conceitos de dissonância cognitiva, razão intuição e 
instinto; explicar como as emoções influenciam nas decisões e oferecer caminhos 
para que a tomada de decisão seja a mais acertada possível.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

FLEXIBILIDADE COGNITIVA

APRESENTAÇÃO: a flexibilidade cognitiva entrou na lista das competências
que serão mais valorizadas pelo mercado, mas o que significa esse conceito? Em 
linhas gerais, flexibilidade cognitiva, é a capacidade de adaptação frente à fluidez 
das informações, ao processo de aprendizagem e à resolução de problemas. 
Uma habilidade imprescindível nesse mundo cada vez mais dinâmico.

OBJETIVOS: mostrar que a resistência às mudanças colocam qualquer indivíduo 
em desvantagem. Você vai aprender: por que precisamos largar a comodidade para 
exercitar a mente; as vantagens da mente de iniciante e o que aprendemos com as 
crianças; por que devemos dizer “eu não sei”; por que não devemos deixar emoções 
e estereótipos condicionarem nossos atos e relacionamentos.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

OS SETE HÁBITOS DA CRIATIVIDADE NO TRABALHO

APRESENTAÇÃO: o que é preciso para que um projeto ou uma forma de abordar 
o cliente, por exemplo, possa ser considerada criativa? Como podemos fazer 
nosso trabalho se destacar? Ao longo desse curso, você irá dominar essas 
questões e verá o mundo das ideias de uma forma bem diferente, pois irá 
entender como elas se formam e como determinados hábitos podem te ajudar 
a encontrar soluções originais.

OBJETIVOS: orientar a respeito do uso da criatividade na forma como se comunica, 
além de entender como ocorre o processo criativo e conhecerá os principais hábitos 
que irão trazer novas formas de pensar e de agir. Você irá perceber também o poder 
do inesperado sobre seu desempenho na vida e no trabalho. 

conteúdo programático: 1 módulo - 9 aulas

Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: AUTODESENVOLVIMENTO

+
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PACOTE OFFICE 365 - WORD

APRESENTAÇÃO: o Office 365 é um pacote de aplicativos da Microsoft que traz 
ferramentas de organização na forma de documentos de texto, apresentação 
de slides, planilhas eletrônicas e gerenciamento de e-mail. Neste curso vamos 
trabalhar especificamente com o Word, um programa de produção e edição de 
textos. Com ele é possível escrever um documento, elaborar cartas, memorandos, 
fazer mala direta etc.

OBJETIVOS: o curso sobre o Pacote Office tem o objetivo de capacitar os 
participantes a utilizar algumas ferramentas do pacote de aplicativos da Microsoft.
Ao final do curso o participante poderá fazer uso tanto pessoal quanto profissional 
dessas ferramentas tecnológicas, que ajudam a organizar e facilitar o seu dia a dia.

conteúdo programático: 1 módulo - 6 aulas

PACOTE OFFICE 365 - POWER POINT

APRESENTAÇÃO: o Office 365 é um pacote de aplicativos da Microsoft que traz 
ferramentas de organização na forma de documentos de texto, apresentação 
de slides, planilhas eletrônicas e gerenciamento de e-mail. Neste curso vamos 
trabalhar especificamente com o PowerPoint, um programa que permite a 
criação de slides para apresentações. Nele você pode utilizar além do texto,
fotos, imagens, vídeos e animações, dentre outros recursos.

OBJETIVOS: o curso sobre o Pacote Office tem o objetivo de capacitar os 
participantes a utilizar algumas ferramentas do pacote de aplicativos da Microsoft.
Ao final do curso o participante poderá fazer uso tanto pessoal quanto profissional 
dessas ferramentas tecnológicas, que ajudam a organizar e facilitar o seu dia a dia.

conteúdo programático: 1 módulo - 9 aulas

PACOTE OFFICE 365 - EXCEL

APRESENTAÇÃO: o Office 365 é um pacote de aplicativos da Microsoft que
traz ferramentas de organização na forma de documentos de texto, apresentação 
de slides, planilhas eletrônicas e gerenciamento de e-mail. Neste curso vamos 
trabalhar especificamente com Excel, um programa para a criação de planilhas 
eletrônicas com a utilização de operações matemáticas, fórmulas e gráficos, 
recursos muito úteis para ambientes financeiros.

OBJETIVOS: o curso sobre o Pacote Office tem o objetivo de capacitar os 
participantes a utilizar algumas ferramentas do pacote de aplicativos da Microsoft. 
Ao final do curso o participante poderá fazer uso tanto pessoal quanto profissional 
dessas ferramentas tecnológicas, que ajudam a organizar e facilitar o seu dia a dia.

conteúdo programático: 1 módulo - 6 aulas

Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: AUTODESENVOLVIMENTO

+
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COMUNICAÇÃO ASSERTIVA

APRESENTAÇÃO: você já parou para pensar porque algumas pessoas conseguem 
se comunicar com mais eficiência? A resposta é: assertividade! Ser assertivo 
significa utilizar palavras certas na hora certa, mas também estar conectado ao 
seu interlocutor. Neste curso, vamos apresentar dicas de como criar uma relação 
de confiança e conexão com o seu interlocutor. Além disso, vamos aprender 
sobre os fatores subjetivos que influenciam na comunicação.

OBJETIVOS: apresentar as bases psicológicas da comunicação assertiva; explicar 
sobre os canais sensoriais e a sua influência no processo de comunicação; 
apresentar os diferentes estilos de comunicadores: o agressivo, o passivo e o 
assertivo; mostrar técnicas para o treino da assertividade.

LINGUAGEM CORPORAL NO TRABALHO

APRESENTAÇÃO: quando falamos em comunicação pensamos prioritariamente 
na expressão verbal. Mas não podemos esquecer que a comunicação acontece 
por meio de gestos, das expressões faciais, da nossa roupa ou da forma de 
posicionar o corpo. Neste curso, vamos apresentar o que é a comunicação 
não verbal e como ela funciona. A proposta é que ao final do curso você tenha 
ferramentas capazes de melhorar a sua forma de comunicação.

OBJETIVOS: diferenciar linguagem verbal e não verbal; apresentar informações 
sobre as diferentes manifestações da linguagem corporal; desenvolver 
habilidades para ter uma comunicação mais eficiente.

conteúdo programático: 3 módulos - 6 aulas

ORATÓRIA E APRESENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS

APRESENTAÇÃO: você já parou para pensar em “como se comunica”? Se as 
pessoas realmente entendem o que você fala? Se você tem a capacidade de 
influenciar as pessoas por meio da comunicação? Saber se comunicar é um 
grande desafio. E saber falar em público requer domínio do assunto e uma 
postura corporal confiante. Neste curso, vamos abordar técnicas de comunicação 
eficazes, além de trazer dicas de interação com o grupo e postura corporal.

OBJETIVOS: este curso tem o objetivo de desenvolver habilidades ligadas à 
comunicação interpessoal, bem como apresentar técnicas de oratória e de 
organização de apresentações orais para os mais diversos segmentos e áreas de 
atuação. 

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas

Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: COMUNICAÇÃO

+
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO: para ser um bom assistente administrativo e financeiro 
é necessário ter habilidade com cálculos, capacidade de planejamento e 
agilidade no raciocínio, afinal, essa é uma função que auxilia nas atividades da 
administração das empresas. Neste curso, apresentaremos a rotina operacional, 
as relações profissionais, os conceitos básicos sobre gestão de negócios e as 
melhores práticas para construir uma carreira na função.

OBJETIVOS: apresentar a rotina operacional da função de assistente 
administrativo financeiro; ensinar técnicas de organização e arquivamento de 
documentos; ensinar formas adequadas de comunicação, seja presencial ou a 
distância; oferecer ferramentas para auxiliar na gestão de negócios.

conteúdo programático: 2 módulos - 15 aulas

PORTARIA E RECEPÇÃO PREDIAL

APRESENTAÇÃO: existem atividades consideradas universais, que servem para 
a recepção e portaria de edifícios. O controle de entrada e saída de pessoas; 
o encaminhamento de visitantes; o recebimento, organização e distribuição 
das correspondências; atender o interfone ou telefone e acender e apagar 
luzes. A principal característica para ser um bom profissional nessa área é ser 
atencioso e para isso existem normas e procedimentos técnicos que orientam na 
excelência de execução da atividade. E é isto que apresentamos neste curso.

OBJETIVOS: esclarecer sobre o perfil do profissional e suas principais atribuições; 
apresentar as responsabilidades da função e postura ética; orientar na busca por 
uma vaga no mercado de trabalho.

conteúdo programático: 1 módulo - 6 aulas

RECEPCIONISTA

APRESENTAÇÃO: você já parou para pensar como o papel do recepcionista é 
importante? Afinal, o primeiro contato dos visitantes em uma empresa acontece 
na recepção. As formas de executar essa atividade podem variar de acordo com 
o tamanho e o ramo de cada empresa. Neste curso vamos aprender sobre as 
habilidades necessárias para a função.

OBJETIVOS: apresentar um panorama sobre o trabalho de recepcionista e o 
formato de organização as empresas; apresentar técnicas de comunicação e 
o uso correto da língua portuguesa; ensinar sobre a utilização de agenda e 
organização de documentos; informar sobre as particularidades do atendimento 
presencial e também por telefone.

conteúdo programático: 3 módulos - 7 aulas

CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTO DE PREPOSTOS

APRESENTAÇÃO: Prepostos são as pessoas que agem em nome de uma empresa 
ou organização, ou seja, como apontaremos aqui, é a pessoa que representa 
uma empresa em uma audiência trabalhista. Entretanto, sua função é muito 
importante e por isso deve iniciar com o estudo dos fatos que envolvem a 
defesa. Este curso tem o objetivo de trazer conhecimento acerca de cada etapa 
de um processo trabalhista para que a atuação do preposto seja eficiente. 
Iniciaremos esta aula apresentando a importância da capacitação para aquele 
que se dispõe a atuar como Preposto.

OBJETIVOS: o objetivo geral do curso é promover a capacitação de Preposto para 
as audiências trabalhistas.

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas

Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: PROFISSIONAIS

+
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OPERAÇÕES EM EVENTOS

APRESENTAÇÃO: todos os clientes são importantes para uma empresa. Eles são 
a razão de estarmos lá e por esse motivo cabe à toda a equipe atendê-los da 
melhor forma possível, com profissionalismo e excelência. Neste curso vamos 
apresentar os fundamentos da hospitalidade, alguns padrões de comportamento 
adequados, informações sobre o consumo responsável de bebidas alcóolicas, 
além de conhecimentos técnicos específicos para formação de profissionais 
capazes de prestar o melhor atendimento e serviços excepcionais.

OBJETIVOS: promover conhecimentos direcionados a respeito do serviço 
em operações de eventos, tanto de bar quanto de salão, afim de capacitar 
o profissional dessa área.

conteúdo programático: 1 módulo - 13 aulas

Categoria
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Subcategoria: PROFISSIONAIS

+



Categoria

GESTÃO E NEGÓCIOS
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Categoria
GESTÃO E NEGÓCIOS

Subcategoria: GESTÃO DE PESSOAS

CAMINHOS PARA UM PROGRAMA
DE QUALIDADE DE VIDA

INCLUSÃO SOCIAL NO MERCADO DE TRABALHO

APRESENTAÇÃO: os programas de qualidade de vida no ambiente de trabalho 
têm recebido destaque nas empresas, o que evidencia uma grande preocupação 
com o bem-estar dos funcionários. Esse curso tem como objetivo apresentar 
os caminhos para a implementação de um bom programa, por meio de 
ações específicas que melhorem progressivamente a qualidade do ambiente 
organizacional e ajudem no desenvolvimento dos colaboradores.

APRESENTAÇÃO: você sabia que desde 1991 existe no Brasil uma lei que garante 
o direito de acesso das pessoas com necessidades especiais ao mercado de 
trabalho? Essa lei faz parte de um contexto de ações afirmativas que buscam 
defender e integrar as minorias ao convívio em sociedade. Nesse curso, vamos 
apresentar detalhes da lei e algumas especificações como fiscalização e multa, 
além de orientações para as empresas e os funcionários.

OBJETIVOS: criar um ambiente de trabalho mais saudável e que gere satisfação 
profissional; criar maior engajamento dos profissionais; diminuir as doenças 
provenientes do desempenho do trabalho; defender a liberdade de expressão, 
bem como valorizar as competências e habilidades individuais dos colaboradores.

OBJETIVOS: criar uma política de integração a partir do disposto na Lei de Cotas; 
sensibilizar a equipe de trabalho para o respeito às diferenças; contribuir para a 
construção de uma sociedade mais inclusiva.

AS CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO NO TRABALHO

APRESENTAÇÃO: o assédio no trabalho é uma forma de violência que acaba 
comprometendo o colaborador durante o desempenho da sua atividade 
profissional. Pensando nisso, este curso aborda alguns assuntos extremamente 
delicados, mas fundamentais para que a rotina de trabalho seja sempre positiva 
e saudável, como dicas de comportamentos que são adequados para o ambiente 
corporativo e boas práticas de convivência.

OBJETIVOS: esclarecer o que é assédio nas relações de trabalho; discutir e 
informar boas práticas de convivência no ambiente corporativo; explicar de 
forma clara e didática as consequências do assédio para o clima organizacional; 
apresentar medidas para prevenir e combater o assédio no trabalho.

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas conteúdo programático: 4 módulos - 15 aulas

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas

TRABALHO EM EQUIPE

APRESENTAÇÃO: você já parou para pensar na importância do trabalho em 
equipe? Quando as pessoas estão envolvidas e engajadas os resultados 
tendem a ser melhores. Pensando nisso, este curso vai te mostrar como dar o 
melhor de si e também ver os melhores aspectos nas outras pessoas. Mas para 
que o trabalho em equipe funcione, é necessário que todos saibam o que fazer, 
como fazer e quando fazer. E organizar essas funções é papel do líder.

OBJETIVOS: apresentar aspectos de liderança e comunicação eficaz; ensinar 
sobre a importância da postura e ética profissional; mostrar caminhos para 
a resolução de conflitos.

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas

+
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ENEAGRAMA EM GESTÃO

APRESENTAÇÃO: o Eneagrama é um processo simbólico que representa um 
sistema de desenvolvimento humano a partir da descrição de nove padrões 
de comportamento. Em empresas, o Eneagrama nos ajuda a compreender o 
conhecimento profundo da motivação de cada padrão de comportamento e a 
estrutura de funcionamento de cada indivíduo nas relações em seu ambiente de 
trabalho.

OBJETIVOS: neste curso aprenderemos que podemos analisar, por meio do 
Eneagrama, a maneira como pensamos, agimos e sentimos o mundo e como 
podemos, então, nos desenvolver através de suas inter-relações.

EQUIPE ENVOLVIDA 

APRESENTAÇÃO: mesmo sabendo da importância do trabalho em equipe, muitas 
empresas ainda encontram dificuldades para desenvolver uma equipe eficiente 
e com vantagem competitiva frente à concorrência.  Pensando nisso, este curso 
é focado no engajamento e desenvolvimento dos profissionais da equipe, a 
partir da ideia de desenvolver e reter talentos, mas somando as habilidades 
individuais de cada um.

OBJETIVOS: orientar as empresas a reter e desenvolver talentos; apresentar a 
importância da comunicação eficaz para o trabalho em equipe; mostrar que o 
engajamento traz resultados positivos para todos.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas conteúdo programático: 10 módulos - 20 aulas

Categoria
GESTÃO E NEGÓCIOS

Subcategoria: GESTÃO DE PESSOAS

+
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E
PLATAFORMAS DE SUSTENTABILIDADE

APRESENTAÇÃO: empresas comprometidas com o desenvolvimento 
das comunidades em que atuam podem e devem criar uma política de 
Sustentabilidade e Cidadania Empresarial própria. Aderir a esse cenário significa 
se posicionar como uma organização que prima pela colaboração, pela ética e 
por relações de cooperação e sustentabilidade em prol de um mundo melhor.

OBJETIVOS: explicar como se constrói uma política e diretrizes e plataformas 
de sustentabilidade; apresentar o Pacto Global da ONU; conscientizar sobre a 
importância do respeito aos direitos humanos e da prática da cidadania.

EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

APRESENTAÇÃO: repensar os padrões de vida e de consumo nas sociedades 
pós-industriais é o que se propõe com o tema da Educação e Conscientização 
Ambiental. Para isso, é importante entender o que significa na prática ser 
sustentável e também o que podemos fazer no nosso dia a dia para termos 
ações sustentáveis.

OBJETIVOS: apresentar os conceitos de sustentabilidade, ecoeficiência 
e biodiversidade; orientar sobre ações de gestão dos recursos naturais; 
destacar a importância da coleta seletiva para o meio ambiente.

conteúdo programático: 2 módulos - 7 aulas conteúdo programático: 2 módulos - 4 aulas

Categoria
GESTÃO E NEGÓCIOS

Subcategoria: SUSTENTABILIDADE

+
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NEGOCIAÇÃO BASEADA EM RELACIONAMENTOS

VENDA DIRETA

APRESENTAÇÃO: antes de começar a negociar qualquer coisa, precisamos 
entender o ambiente em que estamos, e o que está por trás do sucesso em 
negociações. Para começar, é necessário perceber o valor dos relacionamentos. 
Isso quer dizer que estes relacionamentos devem ser verdadeiros, pois você 
nunca conseguirá construir nada sobre bases frágeis. Neste curso, vamos 
aprender sobre a importância de criar bons relacionamentos para as negociações.

APRESENTAÇÃO: a venda direta é um sistema de comercialização entre 
vendedores e compradores, que ocorre fora de um estabelecimento comercial 
fixo. Para os revendedores, esse sistema é uma fonte alternativa de renda. Para 
as empresas, traz o potencial de expandir o alcance geográfico de seus produtos. 
E para o consumidor, fica a comodidade de ter atendimento personalizado.

OBJETIVOS: aprender a conquistar e manter clientes; identificar quais problemas 
que seu cliente quer resolver; entender o que o cliente mais valoriza em um 
produto ou serviço; entender que o envolvimento emocional é determinante 
para a decisão de compra do cliente.

OBJETIVOS: o objetivo deste curso é apresentar as características e 
comportamentos dos vendedores bem-sucedidos, contribuindo para você 
entrar no mercado ou, se já está no mercado, aumentar sua renda.

CONSELHOS PARA UM REPRESENTANTE
COMERCIAL VENDER MAIS

APRESENTAÇÃO: em primeiro lugar, representante não é funcionário, é parceiro 
comercial. Ele pode ser exclusivo, ou seja, vende somente os produtos e/ou os 
serviços da empresa que representa; ou não exclusivo, quando revende também 
outras marcas. Em ambos os casos, é fundamental que a empresa tenha o mesmo 
cuidado de motivá-lo e trazê-lo para junto das suas estratégias, escutando-o 
sempre sobre o comportamento do mercado e também dos clientes.

OBJETIVOS: ensinar ao representante como atingir seus potenciais clientes; 
ensinar a importância da criatividade na hora da venda; apresentar atitudes 
corretas para vender mais; orientar sobre condutas de ética diante dos 
consumidores.

conteúdo programático: 4 módulos - 23 aulas

TREINAMENTO DE VENDAS - POSSO AJUDAR?

APRESENTAÇÃO: você já deve ter escutado alguma história sobre alguém 
que entrou malvestido em uma loja e o vendedor pensou que o cliente não 
compraria nada. Porém, o cliente comprou muito mais do que qualquer um 
pudesse esperar. Qual lição tiramos disso? De jamais julgar uma pessoa pela 
aparência! Nesse sentido, foi criado para quem trabalha no comércio, para que 
tenha os conhecimentos necessários e atinja os melhores resultados em vendas.

OBJETIVOS: apresentar dicas do que nunca fazer em vendas; como descobrir o 
que o seu cliente precisa; como reduzir as objeções do cliente e conduzi-lo na 
construção de uma solução que resolva a necessidade dele; ensinar técnicas 
de negociação e bom relacionamento. 

conteúdo programático: 4 módulos - 11 aulas

conteúdo programático: 3 módulos - 14 aulas

conteúdo programático: 3 módulos - 10 aulas

Categoria
GESTÃO E NEGÓCIOS

Subcategoria: VENDAS

+
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HABILIDADES SOCIAIS EM VENDAS 2 -
TÉCNICAS PARA CONQUISTA 

APRESENTAÇÃO: já parou para pensar na importância da empatia para o 
processo de vendas? A falta dessa habilidade é um grande obstáculo para o 
sucesso, especialmente na área de vendas, em que os relacionamentos sociais 
são fundamentais para um bom resultado no trabalho. Fazer perguntas ajuda 
no processo de decisão do cliente, mas para isso precisamos saber escutar as 
respostas atentamente e oferecer soluções. Vamos aprender neste curso a utilizar 
a escuta ao nosso favor!

OBJETIVOS: entender a diferença entre simpatia e empatia; aprender a 
importância das perguntas para o processo de vendas e a melhor maneira de 
formulá-las; como se tornar um bom ouvinte.  

HABILIDADES SOCIAIS EM VENDAS 1 - 
COMPORTAMENTO E LINGUAGEM CORPORAL 

APRESENTAÇÃO: o que você faz para descobrir quais produtos o seu cliente 
precisa? Costumamos achar que a forma mais eficaz de obter essa informação é 
simplesmente perguntando a ele. A estratégia pode parecer óbvia, mas raramente 
vai trazer um bom resultado. Isso porque as pessoas também não sabem muito 
bem aquilo que querem. Para isso, é importante surpreender e cativar o seu 
público. E é esse domínio que vamos aprender com este curso. Afinal, precisamos 
conquistar o nosso cliente e mostrar a ele que sabemos do que ele precisa.

OBJETIVOS: como fazer o cliente gostar de você e criar uma relação de confiança; 
entender o funcionamento do cérebro e das emoções; aprender formas de 
linguagem não-verbal e como elas influenciam no processo de vendas.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

HABILIDADES SOCIAIS EM VENDAS 3 - 
AUTOCONHECIMENTO E PRODUTIVIDADE 

APRESENTAÇÃO: nos cursos anteriores vimos a importância de passar uma 
imagem positiva ao cliente, mostrar que o entende e que pode ajudá-lo. Se 
você conseguir transmitir essa mensagem, por meio de técnicas de linguagem 
corporal e habilidades sociais, vai formar uma relação de confiança fundamental 
para fazer bons negócios. Para nos relacionarmos bem com todos os tipos de 
personalidade, precisamos conhecer nossas próprias fraquezas e qualidades, 
desenvolver nosso autoconhecimento. É isto o que vamos aprender neste curso.

OBJETIVOS: apresentar a importância do autoconhecimento para os relacionamentos 
e para as ações de vendas; aprender a encontrar valor no seu trabalho e se tornar 
mais produtivo; investir na qualidade de vida e na automotivação.

conteúdo programático: 1 módulos - 4 aulas

conteúdo programático: 1 módulo - 6 aulas

Categoria
GESTÃO E NEGÓCIOS

Subcategoria: VENDAS

+



19Catálogo de Cursos

ETIQUETA EMPRESARIAL

FUNDAMENTOS DO TELEATENDIMENTO

APRESENTAÇÃO: quando o assunto é atendimento ao cliente, o 
comportamento e os cuidados são prioridade, tanto em relação ao cliente, 
quanto com à empresa. Neste curso, falaremos de aspectos como a 
importância da pontualidade, a postura profissional, o trabalho em equipe e 
os cuidados com o local de trabalho.

APRESENTAÇÃO: você sabia que no Brasil o mercado de trabalho na área 
de teleatendimento não para de crescer? Antigamente, as centrais de 
teleatendimento contavam apenas com o uso do telefone. Mas hoje existem 
diversos recursos para a comunicação, como chats online, e-mail, mensagens de 
voz, enfim, a cada dia surgem novidades. Desse modo, o profissional deve adquirir 
novos conhecimentos, aprender novas técnicas e buscar o desenvolvimento.

OBJETIVOS: explicar a importância da pontualidade; apresentar dicas de 
postura profissional e ética no trabalho; apresentar dicas e técnicas de 
comunicação ao telefone. 

OBJETIVOS: ensinar a diferença entre televendas e telemarketing; apontar 
as diferenças entre atendimento ativo e receptivo; mostrar os instrumentos 
de trabalho e também recursos tecnológicos do serviço; apresentar dicas de 
comunicação e linguagem.

ESTRATÉGIAS DE VENDAS

APRESENTAÇÃO: você já parou para pensar que vender não é apenas oferecer 
produtos? Para ser um bom vendedor é preciso ter um preparo especial para 
cada etapa do processo. No caso de televendas, a prospecção não acontecerá 
como em outros setores de vendas. Vamos entender como isso funciona? É 
preciso entender também quais são as necessidades do seu cliente e saber 
técnicas de argumentação. Estes são os assuntos abordados neste curso.

OBJETIVOS: ensinar o que é prospecção de clientes; aprender a identificar a 
necessidade do cliente; apresentar os diferenciais competitivos do seu produto; 
aprender técnicas de argumentação.

conteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas

EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO

APRESENTAÇÃO: atendente é a pessoa que serve como intermediária entre 
a empresa e o cliente. Dito de outro modo, o atendente é o cartão de visitas 
da empresa e seu papel é muito importante para o sucesso dos negócios. E 
por mais que a empresa seja boa, se o atendimento for ruim, a impressão 
transmitida será péssima. Neste curso, vamos falar sobre como fazer um bom 
atendimento por telefone e também como potencializar as suas vendas.

OBJETIVOS: explicar de forma detalhada o que significa o bom atendimento ao 
público e quais ações fazem parte desse atendimento; mostrar como ter uma 
atitude acolhedora; aprender que um vendedor jamais deve dizer: “não sei” ou 
“não tenho”.

conteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

Categoria
GESTÃO E NEGÓCIOS

Subcategoria: TELEVENDAS

+
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VAMOS ESCREVER A LÍNGUA PORTUGUESA?

APRESENTAÇÃO: todos nós cometemos erros de português, seja por falta 
de atenção, de conhecimento, ou mesmo por vícios de linguagem. Mas o 
importante é não se acomodar e buscar corrigir esses erros, principalmente 
para a comunicação profissional. Por isso, neste curso vamos ver os principais 
erros que cometemos e também vamos aprender quais as formas corretas na 
comunicação escrita.

OBJETIVOS: apresentar dicas e regras de utilização do português; apresentar 
a norma culta para melhorar a sua comunicação no trabalho.

RELACIONAMENTOS DE VENDAS

APRESENTAÇÃO: você sabia que conquistar um novo cliente custa até cinco vezes 
mais do que manter um antigo? Por isso, este curso será sobre como manter 
uma boa relação com os clientes, fazer com que eles se tornem fiéis e ainda 
façam propaganda a favor do seu atendimento e da sua empresa. Saiba que essa 
é a melhor maneira de garantir novas vendas!

OBJETIVOS: aprender a importância de fidelizar clientes; aprender técnicas de 
pós-vendas; utilizar o feedback para melhorar seu negócio.

conteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas

VAMOS FALAR A LÍNGUA PORTUGUESA?

APRESENTAÇÃO: você já parou para pensar em como seria chegar em um 
restaurante e encontrar um garçom com as roupas sujas e descabelado? Não tem 
como dar credibilidade. No caso das vendas por telefone, não dá para saber como 
o vendedor está vestido, mas, ficamos atentos à sua fala. Assim, a comunicação 
verbal é a maior ferramenta do operador de telemarketing, que conseguirá 
realizar boas vendas se souber utilizar esse instrumento corretamente.

OBJETIVOS: apresentar dicas e regras de utilização do português e da norma 
culta para melhorar a sua comunicação no trabalho.

conteúdo programático: 1 módulo - 5 aulas

LÍNGUA PORTUGUESA PASSO-A-PASSO

APRESENTAÇÃO: em todas as atividades de atendimento, o foco da comunicação 
é a troca de informações entre atendente e cliente. Mas para que a mensagem 
seja entendida, é preciso estar atento as regras de comunicação para 
estabelecer o atendimento com objetividade e clareza, sem perda de tempo 
nem mal-entendidos. Assim, este curso tem a proposta de ensinar os princípios 
básicos para uma linguagem impecável.

OBJETIVOS: aprender a ter coerência, clareza, objetividade e concisão na 
linguagem; entender até que ponto é bom manter a formalidade; aprender a 
forma correta de utilização dos sinais de pontuação da língua; aprender as regras 
do Novo acordo Ortográfico e regras de concordância; evitar vícios de linguagem.

conteúdo programático: 1 módulo - 8 aulas

conteúdo programático: 1 módulo - 6 aulas

Categoria
GESTÃO E NEGÓCIOS

Subcategoria: TELEVENDAS

+
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GESTÃO DE PATRIMÔNIO PESSOAL

APRESENTAÇÃO: quando se fala em sucessão do patrimônio familiar o 
planejamento é um item fundamental. E isso porque antes de construir um 
patrimônio é importante também saber como preservá-lo. Desse modo, o 
planejamento é a principal ferramenta para garantir que os bens adquiridos 
durante toda uma vida toda permaneçam em família.

OBJETIVOS: orientar sobre planejamento sucessório familiar e herança 
indicando as opções mais adequadas para cada situação; apresentar as 
diferenças entre testamento, inventário e doação em vida; orientar sobre 
transferência de empresa, beneficiário de seguro e aposentadoria do cônjuge.

conteúdo programático: 2 módulos - 5 aulas

Categoria
GESTÃO E NEGÓCIOS

Subcategoria: GESTÃO DE PATRIMÔNIO

+



Categoria

OPERACIONAIS
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NR 6 - EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

NR 8 – EDIFICAÇÕES

APRESENTAÇÃO: os EPIs não evitam a ocorrência de acidentes, mas caso estes 
aconteçam, minimizam sua ação, evitando lesões, por exemplo. Neste curso, 
vamos entender que o uso do EPI é fundamental para o cuidado com a vida e 
saúde de todos os trabalhadores. Esses equipamentos são os responsáveis pela 
garantia da qualidade do trabalho produzido por uma empresa, por isso, ao ser 
empregado e utilizado de forma correta, todos têm a ganhar.

APRESENTAÇÃO: a construção civil é um mercado que envolve milhões de 
trabalhadores. A Norma Regulamentadora nº 8 apresenta as exigências 
mínimas para garantir a segurança de todos os trabalhos durante as atividades 
em edificações. Ela determina as condições ideais dos locais de trabalho de 
acordo com as posturas municipais, atendendo as condições de conforto, 
segurança e salubridade. 

OBJETIVOS: apresentar os diferentes tipos de equipamentos de proteção 
individual; esclarecer as diferentes aplicações e uso dos EPIs; demonstrar direitos 
e deveres de empregador e trabalhadores em relação aos EPIs; apresentar as 
formas de cuidados e conservação.

OBJETIVOS: apresentar as disposições gerais desta norma; entender processos 
de proteção e prevenção de acidentes; orientar a respeito dos EPIs e EPCs; 
apresentar deveres e direitos do empregador e trabalhadores.

NR5 – CIPA – COMISSÃO INTERNA
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

APRESENTAÇÃO: a CIPA busca prevenir acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho, garantindo a preservação da vida e a saúde do trabalhador. O objetivo 
é que toda a equipe de uma empresa esteja disposta a trabalhar em conjunto 
para prevenir acidentes e melhorar a qualidade no ambiente de trabalho. Neste 
curso, vamos entender como é formada a CIPA, os cuidados com a segurança e 
medicina do trabalho e as normas que devem ser adotadas.

OBJETIVOS: apresentar a formação e organização da CIPA; orientar empregador e 
trabalhadores sobre deveres e obrigações; explicar as atividades da CIPA junto ao 
SESMT; contextualizar a noção de segurança e prevenção de acidentes.

conteúdo programático: 4 módulos - 7 aulas

NR7 – PROGRAMA DE CONTROLE
MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

APRESENTAÇÃO: a Norma Regulamentadora nº7 apresenta a obrigatoriedade 
de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional que tem a sigla PCMSO. Este 
programa tem como objetivo a preservação da saúde dos trabalhadores. 
Será sobre esse assunto que trataremos neste curso.

OBJETIVOS: apresentar as disposições gerais desta norma; entender processos 
de elaboração e implementação do PCMSO; orientar a respeito do ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional; apresentar deveres e direitos do empregador 
e trabalhadores.

conteúdo programático: 1 módulo - 3 aulas

conteúdo programático: 3 módulos - 10 aulas

conteúdo programático: 2 módulos - 5 aulas

Categoria
OPERACIONAIS

Subcategoria: SEGURANÇA

+

Conteúdo em fase de atualização

Conteúdo em fase de atualização
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NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS EM ELETRICIDADE (BÁSICA)

APRESENTAÇÃO: esta norma estabelece requisitos mínimos para a 
implementação de controle e prevenção de acidentes em instalações elétrica e 
serviços em eletricidade. Ela tem o objetivo de instruir e alertar as pessoas que 
trabalham em instalações ou com equipamentos elétricos, dentro das normas.

OBJETIVOS: o objetivo geral do curso é instruir sobre a NR10 básica; apresentar 
as obrigações e deveres do empregador e trabalhador; garantir a segurança do 
trabalhador em eletricidade; esclarecer a utilização dos EPIs e EPCs; entre outros 
itens que serão abordados.

NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO 
DE RISCOS AMBIENTAIS

APRESENTAÇÃO: a Norma Regulamentadora N° 9 estabelece a obrigatoriedade 
de elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, por parte de todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados. Neste curso vamos aprender em 
detalhes todas as determinações desta norma.

OBJETIVOS: apresentar as disposições gerais desta norma; entender processos 
de regulamentação; orientar a respeito dos EPIs; conhecer os principais riscos 
à saúde do trabalhador; compreender as medidas de segurança; apresentar 
deveres e direitos do empregador e trabalhadores.

conteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas

NR 11 – SEGURANÇA NA 
OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS

APRESENTAÇÃO: neste curso, vamos aprender sobre os equipamentos que 
permitem a movimentação, transporte e armazenagem de cargas e materiais. 
Além de estudar os conceitos básicos e as normas de segurança para operar 
empilhadeira.

OBJETIVOS: o objetivo geral do curso é apresentar a NR 11 e suas aplicações em 
relação à segurança de operação de empilhadeiras; apresentar as disposições 
gerais desta norma; entender processos de proteção e prevenção de acidentes; 
apresentar os princípios de segurança na operação de empilhadeiras; orientar  
a respeito dos EPIs; esclarecer quais são os deveres e direitos do empregador  
e trabalhadores.

conteúdo programático: 6 módulo - 11 aulas

conteúdo programático: 10 módulos - 29 aulas

Categoria
OPERACIONAIS

Subcategoria: SEGURANÇA

+

Conteúdo em fase de atualização
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NR 17 – ERGONOMIA

APRESENTAÇÃO: este curso será sobre a Norma Regulamentadora N° 17 
que estabelece os parâmetros adequados de ergonomia. Nele, veremos o 
funcionamento da legislação a respeito da ergonomia como uma ferramenta 
para garantir a saúde, o conforto e a segurança dos trabalhadores, que visa 
também melhorar a produtividade no mercado de trabalho como um todo.

OBJETIVOS: apresentar disposições gerais sobre a NR 17; identificar riscos e 
prevenir problemas ergonômicos; aprender sobre o mobiliário adequado para 
cada função; apresentar deveres e direitos de empregador e trabalhadores.

conteúdo programático: 4 módulo - 14 aulas

NR 23 –  PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

APRESENTAÇÃO: a Norma Regulamentadora Nº 23 orienta a proteção contra 
incêndio e sobre as regras complementares de segurança e saúde no trabalho 
de acordo com o artigo 200 da CLT. Além disso, vamos entender a legislação, 
o conceito de fogo, os métodos de extinção de incêndio e todas regras e 
informações complementares.

OBJETIVOS: o objetivo geral do curso é explicar o que é a NR 23 e como ela se 
aplica; apresentar a legislação, regras e informações complementares; identificar 
medidas de prevenção e proteção ao incêndio; entender os processos de 
combate ao incêndio; apresentar os métodos de extinção de incêndio.

conteúdo programático: 4 módulo - 10 aulas

NR 33 – SEGURANÇA E SAÚDE NOS
TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

APRESENTAÇÃO: a Norma Regulamentadora N°33 trata da Segurança e Saúde nos 
Trabalhos em Espaços Confinados. Neste curso, vamos entender os processos de 
proteção e prevenção de acidentes em espaços confinados, de acordo com a NR 
33, juntamente com outra legislação importante, a NBR 14.787, norma técnica que 
trata de Espaço Confinado - Prevenção de acidentes, Procedimentos e Medidas 
de proteção.

OBJETIVOS: apresentar as disposições da NR 33 e também NBR 14.787; identificar 
os riscos no ambiente de trabalho confinado; explicar o uso dos EPIs e EPCs; 
preservar os direitos e deveres do empregador e dos trabalhadores.

conteúdo programático: 4 módulos - 10 aulas

Categoria
OPERACIONAIS

Subcategoria: SEGURANÇA

NR20 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

APRESENTAÇÃO: a NR-20 estabelece os requisitos mínimos para a gestão 
da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes 
provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, 
manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.

OBJETIVOS: o curso tem o objetivo de informar e treinar os trabalhadores que 
atuam na área de inflamáveis e combustíveis, sobre as ações de segurança e 
saúde do trabalho contra os principais fatores de risco que acometem a profissão.

conteúdo programático: 1 módulo - 2 aulas

+
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NR1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

APRESENTAÇÃO: as Normas Regulamentadoras, também conhecidas como 
NRs, fornecem orientações fundamentais sobre procedimentos obrigatórios 
relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Estas normas são citadas 
no Capítulo V, da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho são obrigatórias em 
todas as empresas brasileiras. Além disso, elas são periodicamente revisadas 
pelo Ministério do Trabalho e sempre que modificadas devem ser aprovadas 
por representantes do governo, empregadores e empregados. É sobre esse 
assunto que trataremos nesse curso.

OBJETIVOS: o objetivo geral do curso é apresentar a NR1 e suas aplicações.

conteúdo programático: 1 módulo - 2 aulas

DIREÇÃO DEFENSIVA

APRESENTAÇÃO: a proposta é estabelecer uma conversa reflexiva sobre as 
atitudes gerais relacionadas ao período em que permanecemos no trânsito, 
seja na forma de condutor, pedestre ou passageiro, além de aprender formas 
de controlar esses aspectos para evitar os acidentes.

OBJETIVOS: apresentar informações importantes sobre educação no trânsito e 
direção defensiva, em prol de um trânsito mais seguro; orientar sobre a campanha 
“Maio Amarelo”; abordar assuntos referentes à atenção e cuidados nas estradas; 
esclarecer a respeito da relação entre trânsito e cidadania; explicar os princípios 
de direção defensiva; compreender as principais formas de evitar acidentes; 
orientar sobre as infrações de trânsito mais cometidas.

conteúdo programático: 4 módulo - 6 aulas

Categoria
OPERACIONAIS

Subcategoria: SEGURANÇA

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

APRESENTAÇÃO: a queda de altura é uma das principais causas de acidentes 
graves envolvendo trabalhadores de diversos níveis. Porém, para reduzir os 
acidentes, precisamos prevenir, treinar e capacitar os trabalhadores. Além disso, 
é fundamental aprender sobre o uso contínuo dos EPIs e EPCs. Dessa forma, 
apresentaremos os procedimentos necessários para garantir a segurança dos 
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

OBJETIVOS: apresentar as disposições gerais desta norma; entender processos 
de proteção e prevenção de acidentes; orientar a respeito dos EPIs e EPCs; 
apresentar deveres e direitos do empregador e trabalhadores.

conteúdo programático: 3 módulos - 13 aulas

+

Conteúdo em fase de atualização

Conteúdo em fase de atualização



Categoria

QUALIDADE DE VIDA
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ALERGIAS E INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

APRESENTAÇÃO: estudos apontam que cerca de até 40% da população brasileira 
possui algum tipo de intolerância alimentar, e as alergias atingem cerca de 9%. 
Esses problemas costumam causar desconfortos gastrointestinais e também 
reações na pele ou ainda dificuldades para respirar. Neste curso, vamos aprender 
as diferenças entre alergia e intolerância, e também conhecer os alimentos com 
maior potencial alérgênico.

APRESENTAÇÃO: mesmo sabendo dos benefícios de uma alimentação saudável, 
colocar em prática novos hábitos nem sempre é uma tarefa fácil. Neste curso, 
vamos apresentar algumas formas de mudanças a partir de uma definição bem 
clara de objetivos. O que é hábito? Como sair da zona de conforto? Essas são 
algumas das perguntas que vamos responder através do uso da regra SMART, 
que traz cinco passos bem definidos para ajudar nessa mudança.

OBJETIVOS: esclarecer a diferença entre intolerância e alergia; apresentar as 
consequências das intolerâncias alimentares e alergias; apresentar opções para 
substituições e trocas saudáveis; informar sobre o que é o glúten; orientar sobre 
os benefícios de ler os rótulos antes de consumir os produtos.

OBJETIVOS: abordar assuntos pertinentes aos aspectos psicológicos e 
emocionais da mudança de hábito; guiar o planejamento de uma nova rotina 
alimentar a partir da utilização da regra SMART; explicar como entender um 
rótulo para poder fazer boas escolhas alimentares.

AÇÚCAR: VILÃO OU MOCINHO?

APRESENTAÇÃO: quem não gosta de um doce? Saiba que, se consumido de 
maneira moderada, o açúcar não é um vilão da alimentação, afinal, ele fornece 
energia para as nossas células, sendo elemento básico para nos mantermos em 
movimento. Neste curso, vamos ensinar a identificar o açúcar mascarado nos 
alimentos, reduzir o seu consumo e fazer substituições saudáveis.

OBJETIVOS: explicar o papel do açúcar no organismo; explicar porque o açúcar 
pode se tornar um vilão; esclarecer sobre causas e sintomas das doenças 
geradas pelo consumo excessivo de açúcar; ajudar na elaboração de um 
planejamento alimentar a partir de trocas e escolhas saudáveis.

conteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas

ALIMENTAÇÃO INFANTIL

APRESENTAÇÃO: que a alimentação é importante em todas as fases da vida. 
Mas é ainda na infância que se constroem bons hábitos alimentares se formam 
as defesas do organismo contra agentes externos e doenças. Até os dois anos 
de idade, que o consumo de açúcar ou gorduras deve ser evitado. Mas até que 
idade amamentar? A partir de quando introduzir novos alimentos? Essas e outras 
perguntas são respondidas por este curso de Alimentação Infantil.

OBJETIVOS: informar sobre a importância da alimentação correta na infância; 
esclarecer como complementar a alimentação; orientar a respeito de escolhas 
e opções saudáveis; apresentar cuidados com higiene e asseio no preparo de 
alimentos; informar sobre o que deve ser evitado.

conteúdo programático: 2 módulos - 5 aulas

conteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas

conteúdo programático: 5 módulos - 17 aulas

Categoria
QUALIDADE DE VIDA

Subcategoria: SAÚDE

+
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ATIVIDADES FÍSICAS

COMO ENFRENTAR O ESTRESSE

APRESENTAÇÃO: a falta de atividades físicas é responsável por 54% do risco 
de mortes por enfarte e 50% das mortes por derrame cerebral. De olho nesses 
dados, este curso tem o objetivo de orientar sobre os males do sedentarismo 
e apresentar formas de superá-lo com a criação de uma rotina saudável de 
atividades físicas.

APRESENTAÇÃO: o estresse emocional é uma síndrome que atinge milhões de 
pessoas no mundo. Em situações específicas de perigo ou emergência o estresse 
ajuda o ser humano a se defender ou ainda a enfrentar desafios. Porém, a longo 
prazo essa pressão vai interferir na saúde, afetando o sistema imunológico. 
Neste curso, vamos apresentar as fases de desenvolvimento do estresse, bem 
como o controle e prevenção da síndrome.

OBJETIVOS: explicar como as atividades físicas interferem na fisiologia do 
organismo; orientar sobre os diferentes biótipos e como encontrar o treino mais 
adequado para si próprio; dar informações sobre os exercícios que ajudam a 
prevenir o envelhecimento; ensinar a calcular o IMC; falar sobre a importância 
da hidratação durante os exercícios e o que consumir antes e depois do treino.

OBJETIVOS: apresentar o que é o estresse e as suas consequências a longo 
prazo; identificar as fases de desenvolvimento da síndrome; explicar que existe 
também o estresse positivo; contextualizar o surgimento do estresse infantil; 
apresentar as formas de diagnóstico e tratamento da síndrome.

ANSIEDADE

APRESENTAÇÃO: a ansiedade é caracterizada por um estado emocional de 
constante apreensão. Dores de cabeça, taquicardia, calafrios e suor nas mãos 
são alguns dos seus sintomas físicos. O problema acontece quando esses 
sintomas se tornam crônicos trazendo um sofrimento constante para a pessoa. 
Neste curso, vamos aprender o que é a ansiedade e os transtornos decorrentes 
dela, além de aprender a identificar os seus sintomas e formas de prevenção.

OBJETIVOS: apresentar informações sobre saúde mental e ansiedade; esclarecer 
como a ansiedade se desenvolve; apresentar os principais transtornos de 
ansiedade; informar sobre mitos e verdades a respeito da patologia; orientar 
sobre o controle e tratamento.

conteúdo programático: 2 módulos - 5 aulas

COLESTEROL

APRESENTAÇÃO: colesterol alto é o nome dado para uma doença caracterizada 
pelo acúmulo de gordura no organismo. Esse acúmulo pode aumentar os 
riscos de diversas doenças do coração. Por isso, este curso traz informações 
fundamentais para quem está em busca de mais saúde e qualidade de vida.

OBJETIVOS: explicar o que são as gorduras e qual o papel delas na nossa 
alimentação; esclarecer sobre os diferentes tipos de colesterol; informar 
sobre os diferentes tipos de doenças cardíacas que podem ser decorrentes do 
colesterol alto; ajudar na criação de um planejamento alimentar a partir de 
escolhas saudáveis.

conteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas conteúdo programático: 

conteúdo programático: 3 módulos - 11 aulas

2 módulos - 5 aulas

Categoria
QUALIDADE DE VIDA

Subcategoria: SAÚDE

+
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DEZEMBRO LARANJA -
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE

ESCOLA DA COLUNA

APRESENTAÇÃO: você sabia que o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum 
no mundo? Neste curso, vamos aprender sobre a pele, que é o maior órgão do 
nosso corpo, sobre os diferentes tipos de câncer de pele, os grupos de risco e a 
importância dos filtros solares, entre outros assuntos.

APRESENTAÇÃO: a coluna vertebral é uma das bases de sustentação do nosso 
corpo e merece atenção especial quando falamos em saúde. Neste curso, vamos 
aprender sobre as posturas erradas e os problemas mais comuns da coluna 
vertebral, com destaque para o sedentarismo, o sobrepeso e a má alimentação, 
além de aprender a adotar medidas saudáveis para corrigir esses problemas.

OBJETIVOS: apresentar informações sobre a pele, os tipos de pele e seus 
fototipos; explicar o papel da camada de ozônio na proteção contra os raios 
solares; explicar e diferenciar as formas de proteção solar físicas e químicas; 
orientar sob o modo correto de utilização do filtro solar; esclarecer sobre os 
diferentes tipos de câncer de pele; apresentar a regra ABDCE, que ajuda na 
identificação de um possível câncer de pele.

OBJETIVOS: orientar sobre os cuidados com as dores nas costas; orientar na 
hora de buscar um profissional adequado para cada tipo de problema na 
coluna; explicar sobre a postura adequada nas diferentes situações: ficar em 
pé, agachar, carregar peso, etc.; aprender os exercícios mais indicados para 
fortalecimento da coluna e postura saudável.

DEPRESSÃO

APRESENTAÇÃO: o Brasil é ainda o país com a maior incidência da depressão 
na América Latina. E embora a depressão seja reconhecida como uma síndrome 
clínica há mais de 2 mil anos, ainda não foi encontrada uma explicação completa 
de suas características e existem muitas dúvidas sobre esse problema, que 
pode inclusive, ser incapacitante. Assim, este curso visa esclarecer o que é a 
depressão, seus sintomas, principais formas de controle e tratamento.

OBJETIVOS: explicar as causas e características da doença; esclarecer sobre os 
sintomas; contextualizar as mudanças; orientar sobre o diagnóstico; informar 
sobre as maneiras de controle e tratamento.

conteúdo programático: 2 módulos - 5 aulas

DIABETES

APRESENTAÇÃO: resistir a um doce não é tarefa fácil, não é mesmo? Porém, o 
excesso do consumo de açúcar pode desencadear diversas doenças, e entre 
elas a diabetes. Só no Brasil são cerca de 12 milhões de pessoas com a doença. 
Caracterizada pelo excesso de açúcar, a diabetes pode ser controlada com uma 
rotina de exercícios físicos e mudanças de hábitos alimentares.  Este curso traz 
informações importantes sobre a prevenção e o controle da doença.

OBJETIVOS: identificar as doenças que são decorrentes dessas mudanças de 
hábitos alimentares; esclarecer sobre os diferentes tipos de diabetes; orientar 
sobre as complicações decorrentes da diabetes; elaboração um planejamento 
alimentar a partir de escolhas saudáveis.

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas

conteúdo programático: 4 módulos - 12 aulas

Categoria
QUALIDADE DE VIDA

Subcategoria: SAÚDE

+
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HIPERTENSÃO

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO
PARA APOSENTADORIA

APRESENTAÇÃO: você sabia que a pressão alta é um dos principais fatores de risco 
de morte no mundo? E uma das grandes vilãs nesse processo é a alimentação. 
Rica na atualidade em gordura saturada, sal e com pouca oferta de vitaminas 
e minerais, a má alimentação contribui para o sobrepeso e o aparecimento de 
diversas doenças. Mas, para reverter esse quadro, esse curso ensina que mudanças 
alimentares e inclusão de atividades físicas podem fazer a diferença.

APRESENTAÇÃO: este curso trata de questões referentes à saúde e autoestima 
do trabalhador, que está encerrando a sua jornada profissional dentro de uma 
empresa. Além disso, traz subsídios de ordem prática e burocrática envolvidos 
no processo de desligamento. Informações referentes à legislação e também 
de ordem biopsicossocial fazem parte do conteúdo.

OBJETIVOS: esclarecer sobre as causas e sintomas da hipertensão; orientar 
sobre o consumo de sal e como identificar a quantidade de sal nos alimentos 
industrializados; orientar sobre as formas de tratamento e importância da 
prática de exercícios físicos.

OBJETIVOS: o objetivo deste curso é ajudar os trabalhadores que estão se 
desligando de uma empresa a se organizarem da melhor forma para viver bem 
esse período fora do campo formal de trabalho.

PLANEJAMENTO DA GRAVIDEZ

APRESENTAÇÃO: este é um curso direto e prático sobre o planejamento familiar 
das profissionais do século XXI, abordando os dilemas de mulheres que são 
mães e profissionais. Nele, apresentamos conselhos práticos e explicações 
sobre as mudanças no corpo da mulher, dicas de alimentação, noções sobre o 
desenvolvimento do bebê, o desejável apoio do companheiro e a organização 
da vida profissional.

OBJETIVOS: guiar o planejamento da família e do trabalho da grávida; abordar 
assuntos pertinentes ao relacionamento do casal; sensibilizar o novo pai para 
o atendimento à mãe e ao filho; dar informações sobre o planejamento da 
vida e do trabalho da mulher; abordar as novas configurações familiares.

conteúdo programático: 4 módulos - 21 aulasconteúdo programático: 1 módulo - 4 aulas

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas

SONO E REPOUSO PARA UMA VIDA MELHOR

APRESENTAÇÃO: você já parou para pensar na importância do sono para a 
qualidade de vida? Pois bem! Saiba que uma boa noite de sono recupera o 
organismo do cansaço físico e mental, além de trazer energia para exercer bem 
todas as atividades do dia a dia. Pensando nisso, este curso tem o objetivo de 
apresentar técnicas para combater a insônia e aliviar o estresse que interfere 
na qualidade do sono e, consequentemente, na qualidade de vida.

OBJETIVOS: apresentar as consequências de dormir mal; apresentar técnicas 
para combater a insônia; informar sobre os perigos do estresse e como 
evitá-lo; trazer informações sobre os benefícios dos exercícios físicos para a 
manutenção do sono.

conteúdo programático: 1 módulo - 3 aulas

Categoria
QUALIDADE DE VIDA

Subcategoria: SAÚDE

+
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SAÚDE DA VOZ

SAÚDE DO HOMEM

APRESENTAÇÃO: falar é um ato social. Seja no trabalho, na escola, em casa 
ou em momentos de lazer com os amigos, a fala permite a interação entre as 
pessoas. Neste curso, vamos apresentar a importância da voz, as principais 
doenças que acometem as pregas vocais, os sintomas de que algo não vai bem 
e também as formas de tratamento.

APRESENTAÇÃO: o sexo masculino tem uma expectativa de 71,3 anos, o que 
corresponde a sete anos a menos do que no sexo feminino. Fatores como 
mortalidade precoce em acidentes no trânsito e a violência urbana, e uma 
menor adesão a medidas de prevenção da saúde são temas que precisam ser 
tratados uma maior seriedade por parte dos homens.

OBJETIVOS: explicar como se forma o som; apresentar a campanha do Dia 
Mundial da Voz; orientar sobre as doenças que atingem as pregas vocais; 
diferenciar uma dor de garganta por inflamação de uma lesão nas pregas vocais; 
apresentar os cuidados para a manutenção da saúde vocal; orientar sobre 
diagnóstico e tratamento das doenças vocais.

OBJETIVOS: esclarecer de forma clara que manter uma boa saúde é consequência 
de escolhas saudáveis; informar sobre os aspectos comportamentais ligados 
ao estresse; abordar assuntos pertinentes às consequências físicas geradas 
pelo sedentarismo; orientar a respeito da síndrome metabólica; orientar sobre 
prevenção de câncer de próstata.

SAÚDE EMOCIONAL

APRESENTAÇÃO: saúde emocional é um estado de bem-estar psicológico de um 
modo geral. Isso significa saber lidar com as próprias relações interpessoais, 
conseguir enfrentar de maneira adequada as dificuldades do dia a dia, entre 
outras características. Neste curso, vamos aprender a identificar os sintomas 
de que algo não vai bem emocionalmente, e ainda formas de tratamento e 
prevenção.

OBJETIVOS: identificar o que são os transtornos mentais e emocionais; apresentar 
os casos em que é necessário o uso de medicamento; explicar como a higiene 
mental pode ajudar na promoção da saúde; mostrar como a alimentação e os 
exercícios podem ajudar no tratamento e até prevenir essas doenças.

conteúdo programático: 2 módulos - 5 aulas

SAÚDE DA MULHER

APRESENTAÇÃO: no mundo moderno as mulheres são cobradas como se 
tivessem superpoderes e, em alguns casos, submetidas a tríplice jornada: 
embora tenha maior longevidade quando comparada ao sexo masculino, a 
mulher adoece com maior frequência. Diante dessas questões, o conhecimento 
torna-se fundamental para prevenção de doenças e manutenção da saúde.

OBJETIVOS: oferecer informações importantes sobre hábitos saudáveis e 
promover uma rotina mais equilibrada; orientar de forma clara e com linguagem 
adequada os aspectos comportamentais ligados ao estresse; orientar sobre 
prevenção de câncer de mama e de colo de útero e outras orientações.

conteúdo programático: 4 módulos - 6 aulas

conteúdo programático: 2 módulos - 5 aulas

conteúdo programático: 1 módulos - 5 aulas

Categoria
QUALIDADE DE VIDA

Subcategoria: SAÚDE

+
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TRANSTORNO BIPOLAR

APRESENTAÇÃO: o transtorno bipolar é uma doença mental caracterizada pela 
instabilidade de humor, que se alterna entre momentos de grande agitação e 
outros de tristeza e depressão. E justamente por essa oscilação de sintomas, a 
bipolaridade é uma doença de difícil diagnóstico. Neste curso, vamos apresentar 
o que é o transtorno bipolar, suas causas, sintomas, consequências e formas de 
tratamento.

OBJETIVOS: identificar as diferentes fases da doença; explicar sobre os tipos 
de transtorno bipolar; esclarecer sobre as causas biológicas e sociais para o 
desenvolvimento da bipolaridade; apresentar os sintomas de transtorno bipolar; 
apresentar as formas de diagnóstico e tratamento da doença.

conteúdo programático: 2 módulos - 6 aulas

Categoria
QUALIDADE DE VIDA

Subcategoria: SAÚDE

+
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PARCERIA

https://www.linkedin.com/company/htone/ https://www.instagram.com/htoneoficial/

www.htone.com.br

fabiana.andrade@htone.com.br 

(11) 9 9662-1109

contato: Fabiana Andrade

www.htone.com.br

adriano.melo@htone.com.br 

 (11) 9 8134-9768

contato: Adriano Melo

www.htone.com.br

raphael.brady@htone.com.br 

(11) 9 9181-4998

contato: Raphael Brady

www.htone.com.br

fernanda.palacios@htone.com.br 

(11) 9 8456-3366

contato: Fernanda Palacios

Até 6 aulas                    20 horas
Até 9 aulas                    28 horas
10 a 14 aulas                 36 horas
14 a 20 aulas                 40 horas

aulas carga horária:

Adriano Melo



