Entidade

UniCesumar
(EAD)

Curso

Gestão de Custos

UniCesumar
(EAD)

Conceitos de
Controladoria

UniCesumar
(EAD)

Análise de
Investimentos e
Engenharia
Econômica

UniCesumar
(EAD)

Conceitos de
Gestão Financeira

UniCesumar
(EAD)

Análises das
Demonstrações
Contábeis

SENAC

WORKSHOP –
FONTES DE
FINANCIAMENTO
PARA PROJETOS
INOVADORES

Carga
Horária

Valor

Endereço

Eixo

40 horas

O curso aborda os conceitos sobre sistemas de custeios, planejamento e
análise de custos para serem utilizados na gestão, buscando fornecer
informações que fundamentem o processo decisório organizacional.

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Financeiro

40 horas

Neste curso, você tem contato com os fundamentos teóricos e práticos da
controladoria, sua vinculação com sistemas de informações e planejamento
estratégico, com ênfase nas principais funções do controller e nas modernas
ferramentas de apoio à gestão das empresas.

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Financeiro

40 horas

O curso trata sobre os fundamentos da engenharia econômica, correlacionandoR$ 333,74 ou
a com a matemática financeira e a análise do valor do dinheiro em relação ao
em até 3x de R$
tempo. Também promove conhecimentos que contribuem para a tomada de
111,25
decisão eficaz tanto para empresas privadas como estatais.

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Financeiro

40 horas

O curso engloba o estudo dos conceitos e técnicas da gestão financeira, com
uma abordagem sistêmica e aplicada, possibilitando que o profissional auxilie
as tomadas de decisões estratégicas das empresas, te qualificando para o uso
adequado das mesmas no direcionamento financeiro das empresas.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Financeiro

40 horas

Seja capaz de interpretar e analisar demonstrativos financeiros, coletando e
R$ 333,74 ou
organizando informações através de técnicas específicas da área, amparando a em até 3x de R$
gestão e dando insumos para direcionar as decisões de investimento
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Financeiro

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Financeiro

8 horas/aula

Descrição

Permitir ao profissional (gestor, consultor e/ ou empreendedor) identificar a
melhor fonte de
recursos para investimento em projetos inovadores.
Capacitar os profissionais a construir os instrumentos que permitem acesso a
captação de
recursos para projetos inovadores.
Criar nos profissionais a expertise em acompanhamento de editais públicos
para projetos

R$ 2.980,00

SENAC

SENAC

CONSULTORIA
EM FORMAÇÃO
DO PREÇO DE
VENDA

Proporcionar maior competitividade de mercado e a geração de diferenciais
competitivos por
meio da correta formação do preço de venda das mercadorias, mantendo o
equilíbrio e
rentabilidade do negócio

R$ 8.926,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Financeiro

R$ 1.822,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Financeiro

40 horas

O curso apresenta o planejamento estratégico como ferramenta gerencial e
suas etapas, passando pela formulação da missão e visão organizacional,
diagnósticos de ambientes e definição de objetivos e estratégias empresariais.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

Conheça os conceitos, ferramentas e técnicas da gestão estratégica da
informação, compreendendo sua relevância para a atuação empresarial e
manejando sua implementação, buscando agregar insumos às decisões
organizacionais

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

Conheça em detalhes o funcionamento do sistema organizacional e seus
determinantes, utilizando técnicas e estratégias para o sucesso da gestão de
processos de negócios.

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

O curso apresenta os principais conceitos e fundamentos da administração de
R$ 367,13 ou
conflitos, seus efeitos positivos e negativos, as perspectivas a respeito do tema em até 3x de R$
e aborda as competências para a negociação e administração desses conflitos.
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

O curso tem como foco discutir a qualidade no processo de produção de
serviços, por meio do uso de técnicas de administração e de melhoria de
processos. O objetivo é preparar os profissionais para um desempenho
superior através da otimização dos recursos de produção de serviços com foco
na qualidade.

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

28 horas

CONTROLE
FINANCEIRO
O workshop tem por objetivo auxiliar gestores no controle financeiro do
PARA PEQUENOS 08 horas/aula estabelecimento, visando
ESTABELECIMENT
maior lucratividade da empresa.
OS.
Mais Informa

UniCesumar
(EAD)

Planejamento
Estratégico e
Participação

UniCesumar
(EAD)

Gestão
Estratégica da
Informação

UniCesumar
(EAD)

Gerenciamento
de Processos de
Negócios

UniCesumar
(EAD)

Administração de
Conflitos e
Negociações

UniCesumar
(EAD)

Qualidade em
Serviços

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

UniCesumar
(EAD)

Auditoria
Empresarial

UniCesumar
(EAD)

Gerenciamento
Ágil de Projetos

UniCesumar
(EAD)

Gestão Ambiental
na Empresa e
Sustentabilidade

UniCesumar
(EAD)

Logística de
Operações
Globais

UniCesumar
(EAD)

Planejamento,
Programação e
Controle da
Produção

UniCesumar
(EAD)

Qualidade e
Produtividade na
Manufatura

SENAC

GESTÃO
ESTRATÉGICA DE
EMPRESAS DE TI

40 horas

Esteja apto para assumir responsabilidades relacionadas à auditoria,
R$ 333,74 ou
conhecendo seus principais conceitos, normas e técnicas, aproximando-se mais
em até 3x de R$
profundamente de sua aplicação no contexto empresarial, especificamente
111,25
relacionada à controladoria e áreas afins.

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

Aprofunde-se sobre gestão de projetos, estratégias, ciclo de vida e excelência,
relacionando a gestão tradicional com a gestão ágil de projetos, além de ter
contato com as metodologias de gestão ágil de projetos, técnicas e
ferramentas utilizadas.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

Compreenda questões ambientais e de sustentabilidade, e o seu impacto no
mundo corporativo, além de conhecer as temáticas relacionadas com
estratégias e ações que promovam a sustentabilidade no ambiente
empresarial.

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

Aprenda sobre os conceitos da área, os obstáculos logísticos e seus contextos
R$ 367,13 ou
geopolíticos, capacitando-se para amparar os processos de planejamento de
em até 3x de R$
fornecimento e negociação, evoluindo as operações organizacionais de maneira
122,38
estratégica.

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

Entenda sobre os conceitos básicos do planejamento, programação e controle
do processo produtivo, compreendendo sua aplicação na busca por melhores
resultados com eficiência e qualidade.

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

40 horas

Aprofunde-se na relação entre a qualidade e a produtividade na fabricação de
R$ 367,13 ou
bens, com uma visão sistêmica da organização. Conheça conceitos e princípios
em até 3x de R$
de qualidade e melhoria da produtividade, além de técnicas e ferramentas
122,38
avançadas de gestão.

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Gestão

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Gestão

8 horas/aula

Capacitar os profissionais a analisar ambientes e elaborar estratégias e planos
para atingir os
objetivos organizacionais

R$ 2.980,00

SENAC

CONSULTORIA
EM
IMPLANTAÇÃO DE
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

SENAC

NOÇÕES DE
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
PARA PEQUENAS
E MÉDIAS
EMPRESAS

SENAC

GESTÃO DO
TEMPO

SENAC

COMO
RESGUARDAR A
EMPRESA DE
AÇÕES E
PASSIVOS
TRABALHISTAS.

SENAC

CONTABILIDADE
PARA NÃO
CONTADORES

SENAC

EXCEL

SENAC

BÁSICO EM
ROTINAS
ADMINISTRATIVA
S

R$ 8.926,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Gestão

Gestão

28 horas

Construir o planejamento estratégico, a fim de definir a direção a ser seguida
pela organização
na definição e alcance de seus objetivos.

8 horas/aula

Aperfeiçoar profissionais que estejam atuando em posições táticas ou
estratégicas nas
Organizações, nas competências necessárias para a utilização de instrumentos
de planejamento
estratégico.

R$ 1.186,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

8 horas/aula

Possibilitar aos participantes a identificação de ações que contribuem para o
desperdício do
tempo, e por meio de medidas corretivas favorecer a análise, gerenciamento e
estabelecimento
de novos planos que favoreçam uma melhor distribuição das atividades para
organização e
desenvolvimento pessoal.

R$ 1.910,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Gestão

R$ 1.822,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Gestão

R$ 3.278,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Gestão

R$ 3.278,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Gestão

R$ 1.735,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Gestão

Auxiliar gestores na adoção de políticas preventivas na área trabalhista, ou
08 horas/aula
seja, resguardar a empresa de ações e passivos trabalhistas.

30 horas

Aperfeiçoar os participantes na aplicação dos princípios de contabilidade e na
interpretação das
operações contábeis-financeiras, fornecendo subsídios para a tomada de
decisões operacionais
e administrativas.

30 horas

Este curso tem por objetivo proporcionar o uso da ferramenta Excel® na
construção de planilhas
de dados, utilizando de fórmulas básicas para solucionar problemas cotidianos
e automatizar
pequenas tarefas.

14 horas

O objetivo do curso é oportunizar aos participantes conhecimentos sobre os
procedimentos de
apoio ao departamento administrativo, com foco em organização do trabalho,
pró atividade,
flexibilidade e comprometimento.

SENAC

GERENCIAMENTO
TRIBUTÁRIO

30 horas

A Gestão Tributária é uma valiosa ferramenta pois permite e continuidade do
negócio e a
consequente manutenção de empregos, já que apresenta ações que
minimizam e previnem os
impactos tributários no fluxo de caixa das empresas, mediante as opções legais
disponíveis,
com o objetivo de implementar a opção menos onerosa.
Este curso tem por objetivo aprimorar a atuação de profissionais no cálculo de

Senai

Excel Avançado

20 horas

Capacitar o aluno a desenvolver cálculos e funções avançadas, estruturar
planilhas de leitura acessível, bem como criar macro ambientes, vínculos entre
documentos e trabalhar com banco de dados e tabela dinâmica

Este curso é direcionado para profissionais que buscam a disseminação de
conceitos e ferramentas de gestão voltadas à inovação, visando aumentar a
competitividade de suas empresas ou departamentos, além de profissionais
com perfil criativo e voltado à inovação como base para as suas atuações
profissionais.

Senai

MBA em Gestão
para a Inovação

SOCIESC

CEP – Controle
Estatístico de
Processos

Introdução ao raciocínio estatístico; Revisão de conceitos estatísticos;
Distribuição Normal; Noções cálculo do desvio padrão; Cartas de Controle;
Controle do Processo; Causas comuns e causas especiais; Quadros de
20 horas/aula
produção, qualidade; Técnicas para solução de problemas; Ferramentas da
Qualidade: Indicadores de evolução; Capacidade do Processo: Formas de
visualização de produção; Classificação das não conformidades.

Fluxo Contínuo

Exercício: entendendo o impacto do fluxo; Escolhendo a família de produtos e
definindo o tempo takt; Quais são os elementos de trabalho? Onde estão os
desperdícios? Qual é o tempo necessário para a realização de cada elemento
de trabalho? Exercício: entendendo a importância da padronização para as
12 horas/aula
melhorias; Aplicação prática: levantamento dos elementos de trabalho no
processo puxador e kaizen no papel; Máquinas, materiais e layout para fluxo;
Distribuindo o trabalho entre os operadores; Aplicação prática: projetando o
fluxo contínuo; Programando o processo puxador e reagindo às mudanças na

SOCIESC

SOCIESC

Kaizen

SOCIESC

MASP - Método
de Análise e
Solução de
Problemas

420 horas

8 horas

16 horas

Filosofia do lean thinking; Conceitos iniciais do kaizen; O objetivo do kaizen;
Como priorizar o kaizen; Como manter os resultados do kaizen; Dicas e passos
para implementação do kaizen. Dinâmica: Simulação do evento kaizen, como
cada participante deve agir e efetuar sua tarefa. Com os conceitos ensinados
na teoria os grupos são desafiados a aplicar as melhorias

Entendendo Sistemas e Processos; Importância do Acompanhamento e
Controle de Processos; Problemas x Anomalias; Reconhecendo Anomalias em
sua Organização; Gerenciamento da Rotina do dia a dia; MASP e o PDCA –
Conceitos, Objetivos e Aplicabilidade; As 4 Etapas do MASP

R$ 5.935,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Gestão

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Gestão

R$7.980,00 ou
24x de
R$350,00

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Gestão

R$ 260,00 (à
vista). Ou em
até 2x de
R$ 130,00 (cartã
o de crédito).

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Gestão

R$ 295,00 (à
vista)

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Gestão

R$ 320,00 (à
vista).

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Gestão

R$ 360,00 (à
vista). Ou em
até 3x de
R$ 120,00 (cartã
o de crédito)

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Gestão

SOCIESC

SOCIESC

SOCIESC

SOCIESC

SOCIESC

SMED

Gestão de
Recursos
Humanos

Planejamento de
Carreira
Profissional

Planejamento
Estratégico

Recrutamento e
Seleção de
Pessoas

UniCesumar
(EAD)

Planejamento de
Marketing

UniCesumar
(EAD)

Clusters e Redes
Empresariais de
Negócios

08 horas

Conceitos de Setup Interno e Setup Externo; Mecanismos e métodos para
SOCIESC - Capacitação Empresarial.
conversão do setup interno em externo; O diagrama de “Espaguete”; A mão de R$ 320,00 (à
Rua Hans Dieter
obra para o setup Cadeia de Ajuda, apoio intermediárias na troca; O
vista). Ou em
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
levantamento do estado atual e sua cronometragem/separação dos elementos;
até 3x de
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
O desenho do estado futuro no papel e sua simulação na prática; A aplicação
R$ 106,66 (cartã
3626.2222 Edo quadro sombra de ferramentas; O estabelecimento do método e a
o de crédito).
mail : fernando.silva@sociesc.org.br.
padronização para sustentação do tempo atingido.

Gestão

16 horas

Contrato de Trabalho, Jornada de Trabalho, Registro do Ponto; Processos
R$ 298,00 (à
admissionais, folha de pagamento e processos rescisórios; Descontos e
vista). Ou em
Recolhimentos legais; Adicionais e Benefícios sociais; Noções de Segurança no
até 2x de
Trabalho; Periculosidade/Insalubridade; Procedimentos junto a Justiça do
R$ 149,00 (cartã
Trabalho.
o de crédito).

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Gestão

08 horas

Demissão: o outro lado da moeda; Faça parte dos 5%; Autoconhecimento;
Carência de líderes; O que é Planejamento de Carreira? Carreira profissional:
autogerenciável; O Fim dos Empregos; Empregabilidade x Trabalhabilidade;
Obsolescência profissional; Fatores condicionantes do Planejamento de
Carreira; Planejando a ascensão profissional; Competências comportamentais
do mercado de trabalho.

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Gestão

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Gestão

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Gestão

40 horas

O curso tem como objetivo apresentar a importância do planejamento de
marketing e a compreensão do processo mercadológico empresarial,
abordando os principais conceitos e ferramentas para a análise dos ambientes
interno e externo. O intuito é qualificar o aluno para a elaboração e gestão do
planejamento estratégico mercadológico nas organizações.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Mercado

40 horas

O curso tem como objetivo definir clusters e redes de empresas, buscando o
R$ 367,13 ou
entendimento de suas vantagens e desvantagens, bem como caracterizando os
em até 3x de R$
diferentes tipos de clusters de negócios e redes empresariais de negócios, que
122,38
são utilizados como ferramentas estratégias frente à dinâmica do mercado.

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Mercado

12 horas.

16 horas

R$ 246,00 (à
vista). Ou em
até 2x (cartão
de crédito).

Planejamento Estratégico X Gestão Estratégica; Planejamento Estratégico X
Plano Estratégico; Definição de Negócio, Missão, Visão e Valores; Análise
SWOT: Análise do Ambiente Interno: Pontos Fortes/Pontos Fracos; Análise do
R$ 470,00 Ou
Ambiente Externo: Oportunidades/Ameaças; Análise Ampliada do Ambiente
em até 3x
Externo: Clientes; Fornecedores; Concorrentes; Empresas “Benchmarking”;
156,66 (cartão
Análise de Cenários; Definição de Objetivos; Definição de Estratégias;
de crédito).
Definição de Metas; Formulação de Planos de Ação; Monitoramento do Plano
Estratégico: Indicadores de Esforço; Indicadores de Resultados Finais; Revisão
Etapas do Recrutamento e Seleção; Recrutamento Interno; Recrutamento
Externo; Recrutamento Misto; Vantagens e Desvantagens do Recrutamento:
R$ 240,00 (à
Interno, Externo e Misto; Aspectos importantes do Processo Seletivo; Análise
vista). Ou em
de Currículo; Preparação da Entrevista; Ambiente: físico e psicológico;
até 2x de
Processamento da entrevista; Encerramento; Avaliação do candidato; Perfil do
R$ 120,00 no
entrevistador ideal; Vantagens de um bom processo seletivo; Aspectos a serem
cartão de
abordados na entrevista: pessoais, profissionais, socioeconômicos e
crédito.
comportamentais.

UniCesumar
(EAD)

UniCesumar
(EAD)

UniCesumar
(EAD)

Fundamentos de
Marketing

Comunicação de
Marketing

Economia e
Mercado

UniCesumar
(EAD)

Negócios
Eletrônicos

SENAC

MARKETING
DIGITAL PARA
CRESCIMENTO –
GROWTH HACK

SENAC

CONSULTORIA
EM MARKETING
DIGITAL E REDES
SOCIAIS

SENAC

40 horas

O curso possibilita o conhecimento sobre os fundamentos de marketing e as
principais ferramentas utilizadas no ambiente empresarial, abordando os
principais conceitos da área.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Mercado

40 horas

Atue na área de comunicação de marketing, dominando fundamentos,
métodos, formatos e tendências, a fim de integrar a comunicação com os
objetivos organizacionais, alinhando as estratégias de marketing com o
direcionamento da empresa.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Mercado

40 horas

Aprofunde-se nos principais pilares da economia e mercado, e domine os
conceitos econômicos fundamentais, tornando-se capaz de verificar e analisar
as oscilações de mercado e, assim, auxiliar estrategicamente nas decisões
empresariais.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Mercado

40 horas

Capacite-se através de uma visão geral de negócios eletrônicos (e-bussiness),
conhecendo seus pontos fortes e fracos, e compreendendo suas estratégias e
modelos utilizados.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Mercado

R$ 2.980,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Mercado

R$ 8.926,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Mercado

R$ 2.975,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Mercado

8 horas/aula

Proporcionar conhecimento relacionado a ferramentas de Marketing Digital e
conceitos de
Growth Hacking, visando uma alta capacidade de aplicabilidade do que foi
desenvolvido durante
o workshop, com foco em resultados.

28 horas

Proporcionar maior competitividade de mercado e a geração de diferenciais
competitivos por meio da estruturação de um planejamento de Marketing
Digital e Redes Sociais que otimizem o relacionamento e a interação entre as
empresas e seus clientes.

Apresentar ideias para modelagem de negócios desenvolvendo estratégias para
MODELAGEM DE
12 horas /aula melhorar os
NEGÓCIOS
processos, reduzir custos e aumentar as margens de lucro de sua organização.

SENAC

SENAC

UniCesumar
(EAD)

UniCesumar
(EAD)

Apresentar as possibilidades de comunicação (publicidade e propaganda,
COMUNICAÇÃO
assessoria de
PARA PEQUENOS
imprensa, relações públicas, mídias digitais, marketing de guerrilha e
E
14 horas/aula
marketing de experiência)
MICROEMPRESÁR
para pequenos e microempresários que atuam com verba reduzida de
IOS –
comunicação.

MARKETING
DIGITAL COM
FOCO EM REDES
SOCIAIS

Gestão por
Competências

Educação
Corporativa,
Treinamento e
Desenvolvimento

UniCesumar
(EAD)

Empreendedorism
o

UniCesumar
(EAD)

Conceitos de
Coaching &
Mentoring

UniCesumar
(EAD)

Liderança e
Desenvolvimento
de Equipes

R$ 1.620,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Mercado

R$ 3.496,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Mercado

32 horas

Este curso tem por objetivo aprimorar a atuação profissional de forma a
complementar os
saberes técnicos sobre o processo de marketing digital e a produção de
material nas redes
sociais, utilizando as ferramentas e aplicando estratégias específicas para o
mundo virtual com
foco no interesse do público-alvo com vistas a interação e comunicação entre
eles.

40 horas

O curso trabalha os fundamentos da gestão por competências, abordando
conceitos, percepções estratégicas e capacitações. O intuito é trabalhar os
princípios e as características do tema, explorando instrumentos para o seu
aprimoramento, visando atingir o alto desempenho das organizações.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Pessoal

40 horas

O curso aborda definições, conceitos, aplicações e finalidades do treinamento,
bem como ferramentas para o desenvolvimento e a gestão do conhecimento
nas organizações. O objetivo é realizar uma breve contextualização histórica a
respeito de treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações,
explorando as técnicas e ferramentas utilizadas, as metodologias de avaliação
dos treinamentos ofertados, além da apresentação dos principais métodos,
suas forças e fraquezas, qualificando o profissional para atuar de forma ética
no desenvolvimento de pessoas dentro das organizações.

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Pessoal

40 horas

Compreenda conceitos e fundamentos do empreendedorismo, analisando as
bases históricas, contextualizando o seu momento atual, além de manusear
ferramentas de geração de ideias e mecanismos de captação de recursos para
atividades empreendedoras.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Pessoal

40 horas

Explore os conceitos de coaching e mentoring, dominando as técnicas e
ferramentas para cada caso. A formação apresenta todas as características de
um profissional da área e te capacita com habilidades necessárias de um
coach/mentor

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Pessoal

40 horas

Aprofunde-se sobre a formação e o desenvolvimento de equipes, explorando
os fundamentos sobre liderança, papéis, competências e sua importância para
o sucesso organizacional, além de ter contato com noções de motivação,
comunicação, gestão do conhecimento etc

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Pessoal

SENAC

COACHING:
MOTIVAÇÃO E
VENDAS

SENAC

FEEDBACK COMO
FERRAMENTA DO
GESTOR

SENAC

INTRAEMPREEDE
DORISMO NA
PRÁTICA

SENAC

COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL

Senai

TWI 1ª Fase Técnica de
Treinamento

UniCesumar
(EAD)

Gerenciamento
de Projetos

UniCesumar
(EAD)

AVA - Ambientes
Virtuais de
Aprendizagem

Possibilitar aos participantes a identificação de ações que afetam o rendimento
12 horas/aula de trabalho, e por meio de ferramentas estratégicas de coaching incrementar
os resultados de vendas.

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Pessoal

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Pessoal

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Pessoal

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Pessoal

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Pessoal

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Tecnológico

R$ 375,00 ou
em até 3x
R$125,00

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Tecnológico

R$ 3.160,00

Conhecer, praticar e desmistificar uma ferramenta tão presente e importante
no dia a dia na
organização. O uso dessa ferramenta pode ser um grande divisor de águas
08 horas/aula para o sucesso do
R$ R$ 1.822,00
desenvolvimento de uma equipe de trabalho. Abordagem sobre a ferramenta
de Feedback com
atividades práticas.
As empresas estão passando por momentos difíceis. Existe uma necessidade
latente de se
promover uma cultura de inovação como fonte de resultados e
competitividade, evidenciando
08 horas/aula
R$ 1.186,00
talentos dos colaboradores.
O workshop tem por objetivo instigar e internalizar a ação intraempreendedora
na prática,
concentrada nos processos de autoconhecimento, criatividade e identificação
Aperfeiçoar os profissionais da área de Gestão e Negócios, e demais
interessados nas áreas de
Administração, Direito e Marketing, dentro dos parâmetros da comunicação,
utilizando para isso
40 horas
R$ 3.950,00
ferramentas estratégicas, cujo foco são a escrita e a linguagem corporal,
através da utilização de
conceitos e posturas ligadas à produção de ideias. Além disso, saber como
acontece e é

15 horas

Desenvolver o perfil de liderança dos participantes por intermédio de métodos
corretos de treinamento, prevenção e resolução de problemas humanos e
melhoramento de métodos de trabalho, com vistas à melhoria de desempenho
de toda a equipe

40 horas

O curso aborda os princípios da gestão de projetos nas organizações e a
metodologia de gerenciamento, baseada no PMBOK, expondo a forma de
planejar, executar, controlar, avaliar e encerrar de forma organizada,
otimizada e produtiva, projetos de todas as áreas.

40 horas

Atualize-se e coloque em prática os princípios básicos que norteiam esse
modelo de educação, tanto no ambiente acadêmico quanto no corporativo.

UniCesumar
(EAD)

Fundamentos do
Gerenciamento
de Projetos - PMI

UniCesumar
(EAD)

Logística
Empresarial e
Supply Chain
Management

UniCesumar
(EAD)

Movimentação,
Armazenagem de
Materiais e
Embalagem

UniCesumar
(EAD)

Processos de
Fabricação

UniCesumar
(EAD)

Práticas de
Desenvolvimento
de Produto

SENAC

CONSULTORIA
EM
GERENCIAMENTO
DE PROCESSOS
ORGANIZACIONA
IS

Senai

Técnico em
Automação
Industrial

40 horas

Conheça as práticas de gerenciamento de projetos, segundo as diretrizes
propostas pelo Project Management Institute (PMI), entendendo as definições,
tipos e exemplos de projetos, o Guia PMBOK®, as áreas de conhecimento e os
grupos de processos.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Tecnológico

40 horas

Entre em contato com os pilares da gestão de logística empresarial e cadeia de
R$ 367,13 ou
suprimentos, tornando-se capaz de dar suporte às análises e direcionamentos em até 3x de R$
vinculados ao fluxo e armazenamento de produtos.
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Tecnológico

40 horas

Entre em contato com as características práticas de movimentação,
armazenagem e embalagem de materiais, dominando todo o conhecimento
necessário para o manuseio eficiente através de uma cadeia de suprimentos.

R$ 333,74 ou
em até 3x de R$
111,25

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Tecnológico

40 horas

Domine as práticas de gerenciamento dos processos de fabricação, de
planejamento e controle da produção, além de conhecer a estrutura
organizacional nas indústrias alimentícias, na construção civil e na prestação
de serviços.

R$ 367,13 ou
em até 3x de R$
122,38

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Tecnológico

10 horas

O curso apresenta as práticas de desenvolvimento de produtos sob o enfoque
mercadológico, evidenciando as etapas de criação e a importância da análise
de mercado, entre outras ações fundamentais para a sustentabilidade de uma
organização na atualidade.

R$ 66,71 ou em
3x de R$22,24

Rua Antonio Kaesemodel, 55 - Rio
Negro
São Bento do Sul - SC
site: www.unicesumar.edu.br
www.universoead.com.br
Telefone: (47)3634-2226

Tecnológico

28 horas

Estruturar a empresa para gerenciar seus processos organizacionais a partir de
uma análise
crítica de sua estrutura, utilizando metodologia de gerenciamento de processos
a fim de
proporcionar melhores controles dos mesmos.

R$ 8.926,00

Rua Augusto Klimmek, 277 - Centro
São Bento do Sul - SC
site: www.sc.senac.br
Telefone : (47) 3634-0602

Tecnológico

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

1200 horas

Com esse curso, você poderá atuar nas áreas de desenvolvimento e na
implantação de projetos de sistemas de controle e automação. O SENAI
também irá capacitar você para prestar serviços de fiscalização e manutenção
desses sistemas de acordo com normas técnicas de segurança e de
preservação ambiental.

Senai

Técnico em
Eletromecânica

Senai

Técnico em
Eletrotécnica

Senai

Técnico em
Fabricação
Mecânica

Senai

Senai

Técnico em
Mecânica

Técnico em
Móveis

Senai

Técnico em
Plástico

Senai

Aprendizagem
Industrial de
Confeccionador
de Moldes e
Roupas

Você curte mecânica e também eletricidade? Sem problemas. Nesse curso você
encontra os dois. Com ele você sai preparado para executar montagens
mecânicas e instalações de sistemas elétricos, além de atuar na
implementação de procedimentos de manutenção eletromecânica de máquinas
e equipamentos.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

1230 horas

Seu sonho é trabalhar com eletricidade? Então esse é o curso certo. Aqui você
se prepara para desenvolver, instalar e manter sistemas elétricos, sem deixar
de lado o aprendizado de normas técnicas de segurança e de preservação
ambiental. Não deixe o seu sonho desligado, venha para o SENAI.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

1280 horas

Se você procura um mercado com alto potencial e demanda por profissionais,
esse é o curso certo. O aluno formado nesse curso, executará atividades de
projetos, fabricação e reparo de moldes para injeção de termoplásticos e
conjuntos mecânicos (usinagem), aliando tecnologias convencionais e
avançadas.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

1280 horas

Gosta de máquinas e tudo o que compõe esse fantástico universo? Então esse
curso é a sua cara. Com ele você poderá atuar na elaboração de projetos,
fabricação, instalação e manutenção de ferramentas, máquinas e
equipamentos, além de coordenar equipes, planejar e controlar processo de
produção e muito mais.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

1200 horas

Use toda a sua criatividade para desenhar sua carreira profissional. Com esse
curso, você desenvolve projetos e produtos da indústria moveleira de maneira
criativa e inovadora, otimizando aspectos estéticos, formais e funcionais. Além
disso, você aprende a escolher elementos e materiais, compreender as
demandas de mercado, identificar as viabilidades técnicas e muito mais.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

1280 horas

1200 horas

800 horas

A indústria exige cada vez mais profissionais capacitados e especializados.
Desta forma, o curso técnico em Plástico prepara profissionais para controlar e
executar atividades relativas aos processos da indústria na transformação de
plásticos e participar no desenvolvimento de produtos, garantindo a sua
qualidade, segurança, saúde dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente.

Com este curso você aprende uma profissão da moda. Nele você executa
operações em máquinas, equipamentos e acessórios de costura industrial e fica
apto a desenvolver moldes base. Tudo com a supervisão de um especialista,
trabalhando em conformidade a normas legais e procedimentos técnicos de
qualidade, saúde, segurança e preservação ambiental.

800 horas

Um curso pra quem tem energia e quer trabalhar na indústria. Aprenda a
montar e reparar instalações elétricas industriais de baixa tensão em
residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Tudo sob a
supervisão de um especialista, trabalhando em conformidade a normas legais e
procedimentos técnicos de qualidade, saúde, segurança e preservação
ambiental.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

800 horas

Construa seu futuro com as próprias mãos. O curso de marceneiro qualifica
você para confeccionar móveis de madeira e derivados, sob a supervisão de
um especialista. Todo o trabalho é feito em conformidade a normas legais e
procedimentos técnicos de qualidade, saúde, segurança e preservação
ambiental.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

800 horas

Arrume sua vida e colocando o seu futuro nos trilhos. Neste curso você se
qualifica para avaliar as condições de funcionamento e desempenho de
componentes de máquinas e equipamentos, planejando, executando e
documentando atividades de manutenção. Todo o processo de ensino acontece
sob a supervisão de um especialista e de acordo com normas técnicas, de
segurança e meio ambiente.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

800 horas

Este curso vai transformar a sua vida. O mecânico de usinagem prepara e
opera máquinas-ferramenta convencionais e programa CNC para a fabricação
de peças e componentes mecânicos, observando os parâmetros de corte e a
qualidade das peças usinadas. Sempre sob a supervisão de um especialista, de
acordo com as normas técnicas, de segurança e de meio ambiente.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

Aprendizagem
Industrial de
Eletricista de
Instalações
Industriais

Senai

Aprendizagem
Industrial de
Marceneiro

Senai

Aprendizagem
Industrial de
Mecânico de
Manutenção de
Máquinas em
Geral

Senai

Aprendizagem
Industrial de
Mecânico de
Usinagem

Senai

Aprendizagem
Industrial em
Controle dos
Processos da
Qualidade

800 horas

A área de Controle dos Processos da Qualidade tem um papel importante no
gerenciamento da rotina do dia a dia das indústrias. Durante a concepção de
um produto ou serviço, problemas e dificuldades podem surgir. Por isso, o
profissional desta área é fundamental para minimizar o número de produtos
com defeito ou erro, bem como disponibilizar melhorias para a linha de
produção com a supervisão de um especialista, atuando conforme as normas e
procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação
ambiental.

Senai

Aprendizagem
Industrial em
Prototipista

800 horas

Este curso prepara o aprendiz para o domínio de competências profissionais
reconhecidas no mercado de trabalho tendo como referência a Classificação
Brasileira de Ocupações.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

Programa de
Aprendizagem
Industrial Em
Operador de
Máquinas de
Usinagem

800 horas

Este curso preparar o aprendiz para o domínio de competências profissionais
de ocupações reconhecidas no mercado de trabalho tendo como referência a
Classificação Brasileira de Ocupações, além de proporcionar ao aluno a
vivência de situações reais de trabalho relativas ao cargo para o qual foi
contratado, complementando assim na empresa a aprendizagem teórica obtida
no SENAI.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

Programa de
Aprendizagem
Industrial em
Transformador de
Resinas Plásticas

800 horas

Senai

Comandos
Hidráulicos e
Pneumáticos

80 horas

O curso de Transformador de Resinas Plásticas permite que jovens aprendizes
passem por diversos setores da indústria. A formação trata de tecnologias de
injeção (polímero inserido em molde), de sopro (utiliza o ar para produzir
garrafas e frascos) e extrusão (em que se força a passagem do polímero por
orifícios). Neste curso, os alunos também aprendem sobre matérias-primas,
funcionamento de máquinas e processos de transformação.

Gratuito

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Desenvolver a habilidade de interpretar, executar e desenvolver projetos
básicos de automação pneumática e hidráulica.

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

80 horas

Executar, manter e reparar instalações de automações prediais, residenciais e
comerciais, de acordo com projetos e em conformidade com normas técnicas,
regulamentadoras, ambientais e de segurança vigentes, selecionando,
manuseando, instalando e operando equipamentos, componentes e
instrumentos, com uso de ferramentas apropriadas à execução das atividades
sob supervisão direta

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

Eletricista de
automação
predial

Senai

Eletricista
Instalador
Industrial

80 horas

Executar e manter instalações elétricas industriais de baixa tensão, de acordo
com projetos e em conformidade com normas técnicas, regulamentadoras,
ambientais e de segurança vigentes, selecionando, manuseando, instalando e
operando máquinas, equipamentos, componentes e instrumentos, com uso de
ferramentas apropriadas à execução das atividades sob supervisão direta
Imprimir

Senai

Manutenção de
Computadores

60 horas

Realizar montagem e manutenção de microcomputador instalando,
configurando, atualizando componentes e drivers de acordo com requisitos
técnicos

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

Mecânica Básica
de Automóveis

100 horas

Capacitar o aluno a desenvolver atividades de manutenção e reparo na área de
mecânica de automóvel, através de procedimentos e técnicas que visem
garantir a qualidade e a produtividade.

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

Modelagem de
Vestidos
Femininos

28 horas

O profissional será preparado para modelar peças de vestuário especificas,
considerando caimento e sentido do fio.

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

40 horas

Este curso aumenta suas oportunidades no mercado de trabalho e capacita
profissionais no Curso Básico – Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade – para cumprimento da Norma Regulamentadora N° 10 oficializada
pela portaria N° 598, de 7 de dezembro de 2004, e publicada no D.O.U de
08/12/2004 – Seção I, e aplicada a todas as fases de geração, transmissão,
distribuição e consumo, incluindo todas as etapas de projeto, construção,
montagem, operação, manutenção das instalações elétricas.

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

40 horas

O curso visa conhecer e aplicar as medidas de controle estabelecidas na NR 10,
para o cumprimento das condições mínimas exigíveis para garantir a
segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas de alta
tensão ou pertencentes ao Sistema Elétrico de Potência (SEP), oferecendo uma
visão sistêmica dos riscos e medidas preventivas, de modo a minimizar
acidentes e doenças ocupacionais.

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

NR 10Segurança em
Instalações e
Serviços com
Eletricidade Básico

Senai

NR 10 Segurança no
Sistema Elétrico
de Potência (SEP)
e em suas
Proximidades Complementar

Senai

NR 11 Segurança na
Operação de
Empilhadeira de
Pequeno Porte

16 horas

Se você tem talento para ser Operador de Empilhadeira de Pequeno Porte,
precisa conhecer este curso. Com ele você vai efetuar operações de carga e
descarga com segurança, utilizando máquinas empilhadeiras de pequeno porte,
bem como zelar pelo melhor desempenho e rendimento da máquina, evitando
manutenções corretivas e atendendo o disposto na NR 11 vigente

Senai

NR 12 –
Segurança no
Trabalho em
Máquinas e
Equipamentos

4 horas

Neste curso os participantes aprenderão a realizar de forma segura a operação,
manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos,
de acordo com o disposto no ANEXO II da NR 12.

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

NR 35 Segurança no
Trabalho em
Altura

8 horas

Estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho
em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma
a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou
indiretamente com esta atividade

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

Preparador e
Aplicador de
Material de
Acabamento com
Pistola

20 horas

Habilitar o participante a preparar e aplicar através de pistola os materiais de
acabamento utilizados na indústria moveleira.

a consultar

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Eleve o seu currículo com a excelência do SENAI. O Tecnólogo em Mecatrônica
utiliza tecnologias como robótica, comando numérico computadorizado,
sistemas flexíbeis de manufatura, desenho auxiliado por computador (CAD),
manufatura auxiliada por computador (CAM), planejamento de processo
assistido por computador, interfaces homem-máquina, entre outras. Além
disso, você pode atuar na execução de projetos, instalação, manutenção e
integração dos processos industriais, coordenar equipes e muito mais

R$ 725,00

R. Dr. Hans Dieter Schmidt, 879 Centenário, São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3631-1600

Tecnológico

Senai

Superior de
Tecnologia em
Mecatrônica
Industrial

2710 horas

SOCIESC

Defeitos no
Processo de
Injeção de
Materiais
Plásticos

Defeitos gerais apresentados no processo; Superficiais; Manchas; Pintas
pretas; Umidade; Marcas de fluxo; Empenamentos; Rechupes; Dimensional
24 horas/aula inadequado; Microtrincas, Internos Bolhas, Delaminação; Má homogeneização
do material, Quebra do produto após extração; Quebra do produto em campo,
Set-up de máquina; Troca de molde; Limpeza do

SOCIESC - Capacitação Empresarial.
Rua Hans Dieter
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
3626.2222 Email : fernando.silva@sociesc.org.br.

Fundamentos da hidrostática e hidrodinâmica: aplicação do principio de Pascal,
Conservação de energia, Transmissão de energia; Unidades, grandezas e
SOCIESC - Capacitação Empresarial.
R$ 280,00 (à
símbolos, Conversão de unidades. Vantagens do acionamento hidráulico;
Rua Hans Dieter
vista). Ou em
Comparativo entre técnicas de Acionamento Pressão hidráulica: Conceitos
Schmidt, 950 CEP: 89283-105 - São
24 horas/aula
até 2x de
pressão hidráulica, Cavitação, Aeração. Tipos de fluxo hidráulico: Definições
Bento do Sul - SC. Fone : (47)
R$ 140,00 (cartã
seqüência de movimentos; Circuito de fluxo serie e paralelo. Bombas
3626.2222 Eo de crédito).
hidráulicas: Tipos; Hidrodinâmica e hidrostática; Deslocamento;
mail : fernando.silva@sociesc.org.br.
Características; Aplicações. Cilindros hidráulicos: Tipos; Características;
O objetivo do curso técnico subsequente em Logística é formar profissionais
Instituto Federal Catarinense
aptos a atuar no planejamento e gerenciamento de instalações e operações de
Rua Paulo Chapiewski, nº 931,
cadeia logística dentro das organizações, voltados a análise e diagnóstico de
1 ano e meio
Gratuito
Bairro Centenário, 89283-064
situações variadas que priorizem o raciocínio, avaliação e ponderação em
São Bento do Sul - SC
termos estratégicos operacionais, conceituais e teóricos, e que auxiliem
Telefone: (47) 3626-7332
empresas que demandam operações logísticas em suas atividades.

SOCIESC

Hidraúlica

IFC

Técnico
Subsequente em
Logística

IFC

Técnico
Subsequente em
Defesa Civil

O objetivo do curso técnico subsequente em Defesa Civil é formar profissionais
prontos para atuar na prevenção e proteção de desastres, capazes de auxiliar
1 ano e meio em equipes multidisciplinares e/ou interinstitucionais na execução de
atividades relacionadas à atenção básica de Defesa Civil, bem como participar
de grupos de reconstrução de comunidades atingidas por desastres.

Técnico
Subsequente em
Qualidade

O objetivo do curso técnico subsequente em Qualidade é formar profissionais
habilitados a trabalhar em todas as etapas dos processos de qualidade das
empresas, seguindo normas e padrões estabelecidos, sendo capazes de
1 ano e meio divulgar procedimentos de qualidade e propor ações de informação e formação
específica, bem como identificar inconformidades e suas possíveis causas,
ações preventivas e corretivas, e capacitar equipes de trabalho das empresas
para a disseminação da cultura da qualidade.

IFC

R$ 480,00 (à
vista). Ou em
até 4x de
R$120,00(cartão
de crédito)

Tecnológico

Tecnológico

Tecnológico

Gratuito

Instituto Federal Catarinense
Rua Paulo Chapiewski, nº 931,
Bairro Centenário, 89283-064
São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3626-7332

Tecnológico

Gratuito

Instituto Federal Catarinense
Rua Paulo Chapiewski, nº 931,
Bairro Centenário, 89283-064
São Bento do Sul - SC
Telefone: (47) 3626-7332

Tecnológico

Palestrante

Currículo

Contato

Doutor em Finanças Comportamentais e mestre em Engenharia Econômica pelo Programa de Engenharia de
Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É Professor Adjunto do Departamento
de Engenharia do Conhecimento EGC da UFSC, onde ministra a disciplina de Finanças Pessoais e Professor do
programa de pós-graduação em Contabilidade da UFSC onde ministra a disciplina de Finanças Comportamentais.
Profissional de Investimentos Certificado pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento de
jurandir@edufinanceira.org.br;
Jurandir Sell Macedo
Mercado de Capitais (APIMEC) e Planejador Financeiro CFP, certificado pelo Instituto Brasileiro de Certificado de
www.edufinanceira.org.br; (48)
Junior
Profissionais Financeiros (IBCPF). Foi diretor técnico do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros e
3334-9094; (48) 9972-8404
primeiro diretor regional de Santa Catarina da APIMEC. Foi conselheiro fiscal independente das Centrais Elétrica
de Santa Catarina S.A. da Celesc Geração e da Celesc Distribuição. É membro orientador do Instituto Nacional de
Investidores (INI), possui ampla experiência prática e é investidor e gestor de carteira de ações na Bovespa há
25 anos. Desenvolve palestras e cursos empresariais e acadêmicos, nas áreas de Mercado de Capitais e Finanças
Pessoais, em todo o Brasil. Palestrante fixo da Expomoney. É colunista da Infomoney e escreve semanalmente
É professor universitário com mais de 20 anos de magistério nas áreas de Contabilidade gerencial, controladoria
e custos. Com graduação em Contabilidade e Pós graduado em contabilidade Gerencial e controladoria. É
também Diretor Geral da CONGER CONTABILIDADE GERENCIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C.LTDA.,
atuando desde 1993, como consultor, nas áreas de custos, viabilidade econômica, formação de preços e
resultados. Sua palestra objetiva despertar no gestor o papel de médico da própria organização, capacitando-o a osmar@congerempresarial.com.br;
Osmar José Paganini
exercer medicina empresarial, utilizando como ferramentas as informações disponíveis na própria empresa. É
www.congerempresarial.com.br;
possível as micro e pequenas empresas disporem de informações para tomadas de decisões, mesmo sem
(49) 3522-3616; (49) 9921-7585
possuírem uma escrituração contábil consistente. As informações estão presentes, necessitando apenas serem
formatadas e selecionadas para assim serem transformadas em ferramentas gerenciais. O dono é o único
“médico” capaz de manter saudável ou curar sua própria organização. Seu papel é preservar a boa “saúde”,
diagnosticar “doenças” e se for o caso, aplicar instrumentos para cura. Novas formas de monitoramento
Consultor desde 1984, já atuou em mais de 600 projetos nas áreas de marketing, administração e finanças,
sempre atingindo objetivos almejados pelos clientes. Como professor e palestrante tem realizado mais de 100
eventos anuais, no Brasil e exterior (EUA, Itália, Suíça, Suécia, Dinamarca, Romênia, Espanha, Portugal, França,
Alemanha, Coreia do Sul, China e Japão). Com sólida formação acadêmica, possui a competência diversificada que
muito qualifica seus eventos, Graduado em Administração de Empresas e Ciências da Computação, possui
Victor Hugo Lorenzoni
http://www.lorenzoni.adm.br
diversas pós graduações, sendo Administração de Marketing, Marketing de serviços, Marketing de varejo,
Aperfeiçoamento Gerencial, especializações estas realizadas m importantes instituições no Brasil (UNISINOS,
ESPM, USP). A fim de qualificar ainda mais seu conhecimento realizou no exterior as seguintes especializações
MBA – International Marketing Service – Harvard University School – Boston - EUA – 1992, Mestrado em
Marketing Internacional e posteriormente Doutorado em Marketing de Serviços, ambos realizados na Universitá
Antônio João de
Economista, Pós-Graduado em Contabilidade, Terapeuta Reikiano, Parapsicólogo, Clínico Empresarial,
Celular: (48) 9982 1375; (48) 3338
Marchio Biz
Pratitioner em PLN – Programação Neuro-Lingüística. Atuação: Motivacional, Atendimento e Vendas
3768; antoniobiz@uol.com.br
Rua João Kachinski, 32 - Bairro
Alegre
Cleber José Mülhbauer
Analista de Negócios
Rio Negrinho, Santa CatarinaE-mail:
cleber@deckler.com.br
Economista e Pós-graduado em Administração de Recursos Humanos. Especialista em Oratória pelo Instituto
Reinaldo Polito. Aperfeiçoamento em Técnicas de Ensino e Andragogia pela Fundação Dom Cabral. Atua em R.H.
desde 75 preparando profissionais para falar em público e atuar como Instrutores. Trabalhou na Tigre, SENAC e
José João Alves
47 3433-2829
Embraco. É Instrutor dos cursos: Desenvolvimento Gerencial, Liderança de Vanguarda, Liderança de Reuniões,
Gestão Eficaz do Tempo, Excelência no Atendimento ao Cliente, Técnicas de Apresentação, Relações
Interpessoais. Foi Facilitador do SEBRAE para o Projeto Ideal e Programa Líder Cidadão de 1996 a 2002. É

Eixo

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro,
Mercado
Gestão

Gestão

Diretor da AMC Assessoria Empresarial (1993 – atual); Mestre em Economia Industrial (UFSC/Univille) – 2000;
Rua Fernando Hubl, n° 565 - sala A,
Practitioner em PNL (Programação Neurolinguística) pelo Instituto Você; Presidente da FETEP – Fundação de
Schramm. 89280-625 - São Bento do
Ensino Tecnologia e Pesquisa e
ITFETEP – Incubadora Tecnológica (2011 – atual); Ex-Presidente da ACISBS –
Sul, SC Fone: (47) 3633.4132;
Adelino Denk
Gestão, Mercado
Associação Empresarial de São Bento do Sul (2010-2012); Pós-graduado em Qualidade e Produtividade
www.amcconsult.com.br;
(Univille) – 1997; Pós-graduado em Engenharia de Produção (FAE/PUCPR) – 1987; Formado em Administração
www.facebook.com/amc.assessoria.e
de Empresas – primeiro colocado (Univille) – 1985; Professor no curso de Administração de Empresas –
mpresarial
disciplina planejamento estratégico (Univille) – 1998 atual; Auditor líder de sistemas de qualidade (PE Patalas
Empreendedor e fundador da XperienZ, desde 2000 facilita processos de melhoria para organizações dos mais
variados portes e segmentos. Atua como conselheiro de empreendedores e executivos em temas como gestão
Gestão, Mercado,
Michel Winkler
http://www.xperienz.com.br/
empresarial, inovação, vendas e liderança. Possui mais de 29 anos de experiência profissional em organizações
Financeiro
públicas e privadas, onde atuou como membro de Conselhos de Administração, Diretor Comercial, Diretor de
Projetos, Diretor de Tecnologia da Informação e Secretário do Conselho Estadual de Tecnologia de Informação e
aroldo@atenabrasil.com.br;
Com mais de 30 anos de experiência profissional, onde atuou nos mais diversos segmentos empresariais, desde aroldoconceicao@hotmail.com; (49)
indústrias de transformação, comércio varejista, distribuidoras, sempre com foco para captação de resultados.
2101.9420; (49) 9991-9449; (49)
Aroldo Vales Conceição
Mercado
Atuação comprovada na área comercial de micro a grandes empresas, facilidade no trato com pessoas. Grande
9163-1563; Av. Salomão Carneiro de
habilidade motivacional, Professor de Técnicas de Vendas e Marketing, Formado em Administração pósAlmeida, 388; conj. 31 - Centro graduado em Administração Estratégica , com Complementação Pedagógica.
Curitibanos – SC
Especializado em Comportamento do Consumidor. Administração de Vendas pela FGV de São Paulo, Pós47-9914-3867
Emílio Muñoz Moya
Mercado
graduado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Consultor, e Business
rh.selevendas@gmail.com
Coach, Tem 17 anos de experiência profissional nas áreas de Marketing, Vendas Telemarketing e Atendimento.
É um dos mais atuantes e elogiados palestrantes especializado do varejo nacional. Seus trabalhos são
artur@arturximenes.com.br;
provocantes, criativos e considerados surpreendentes por quem já assistiu. Possui linguagem simples, exemplos
Artur Ximenes
www.arturximenes.com.br; (47)
Mercado, Gestão
práticos e de fácil compreensão e execução. Com mais de 25 anos de experiência nas áreas comerciais e de
3232-2488; (47) 8849 4810
marketing em empresas lideres de mercado, à 10 anos se dedica a ministrar palestras e treinamentos focados
nos temas: Atendimento, Vendas, Liderança, Gestão de Pessoas e Motivação.
Giovani Zanetta é hoje uma referência como palestrante comportamental, estando entre os mais requisitados na
atualidade. Reconhecido com destaque no meio empresarial por sua metodologia totalmente diferente,
inovadora e dinâmica de interagir com seu público. É presença em diversos eventos de renome nacional,
gizanetta@hotmail.com;
congressos de vendas, convenções, seminários, ciclo de palestras. Bacharel em comunicação. Pós-graduado em
Giovani Zanetta
www.gzanetta.com.br; (48) 3240Mercado, Gestão
Marketing com especialização em gestão de pessoas e recursos humanos – (UNISUL-SC). Autor do livro “Atitudes
3138; (48) 9966-5900
vencedoras, perseverança e auto-estima”. Há mais de 17 anos percorre o Brasil com palestras em vendas,
Atitudes vencedoras, liderança, atendimento, marketing, empreendedorismo, comunicação. Seu grande objetivo
é promover mudanças comportamentais verdadeiras nas pessoas através do conhecimento, da informação e do
Graduação em Filosofia com especialização em Psicologia comportamental. Empresário, palestrante de renome
nacional nas áreas de gestão, vendas, telemarketing, atendimento ao cliente e relações humanas. Reconhecido
Rua Carlos Hartung, 18; Velha pela sua metodologia motivadora, prática, dinâmica e didática de fácil entendimento e facilidade de interação
Silvio Paterno
Mercado, Gestão
Blumenau – SC; Tel: (47) 3330-1266
com o público. Atendeu mais de 900 empresas nacionais e internacionais com mais de 970 mil participantes.
Possui experiência de 23 anos no mercado de treinamento com adultos no desenvolvimento de pessoas.
Formação em Consultoria e Maestria em treinamento .Participação constante em seminários, cursos, workshops
Instrutora de Comunicação Graduada em Letras pela UnC – Universidade do Contestado. Pós-Graduada em
Metodologias do Ensino de Línguas pela ACE – Associação Catarinense de Ensino. Practitioner em Programação
Neurolinguística através do Instituto de Comunicação e Comportamento Sírley González. Professora de
Adelita Fernandes
Pessoal, Gestão
Português; Instrutora dos Cursos de Técnicas de Comunicação e Metodologia; Redação e Comunicação
Empresarial; Relações Interpessoais e Motivação; Comunicação Corporativa; Marketing Pessoal; Treinamento
para Multiplicadores internos; Marketing Pessoal e Etiqueta Profissional. Mestre de Cerimônias em Formaturas e

Adriana Medeiros

Palestrante Internacional, Doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, Professora Universitária e
Consultora de Empresas na área de Gestão da Qualidade. Membro do Instituto de Geração de Tecnologia do
conhecimento – IGETECON. Autora do livro O dia da Mudança. Sua palestra-show tem como diferencial o humor
e a música, pois canta ao vivo músicas (preparadas em estúdio) que se relacionam com os assuntos apresentados
nas palestras, emocionando e encantando seu público. Em suas palestras o foco está direcionado para o

Edgar Schütz

Especialista do comportamento humano com várias obras editadas, consultor e conferencista internacional,
tendo atingido um público que se aproxima de um milhão de pessoas. Atuação: Motivacional

Eduardo Shinyashiki
Giovani Zanetta

Glaci Gurgacz

Márcia Gisele de Lima
Langendorf

Fabiano dos Santos

Dalmir Sant’Anna

Hélio Alves da Silva

Paulo Ricardo Fix

Especializado em Desenvolvimento Humano, para gerar realização pessoal e profissional. É consultor e escritor.
Realiza palestras, seminários e treinamentos no Brasil á 23 anos.
Conferencista e consultor comportamental. Oratória ministrativa, motivação de equipes e gestão de pessoas.
Reconhecido no mundo empresarial por sua forma espontânea, divertida e envolvente de ministrar, interagindo
com o público e conquistando suas plateias
Graduada em Letras pela UNIOESTE, especializada em Leitura e Produção de Textos pela UNIVALI, Mestre em
Ciências da Linguagem pela UNISUL e Doutora em Literatura pela UFSC. Atualmente é professora de nível
superior no Centro Universitário Católica de Santa Catarina, ministrando as disciplinas Comunicação e Expressão
e Metodologia Científica e no IST/SOCIESC nas disciplinas de Comunicação e Expressão, Metodologia do
Trabalho Acadêmico, Trabalho de Conclusão de Curso I e II. Ministrou cursos de Redação Comercial e Oficial em
empresas e órgãos públicos, pelo SENAC-PR, durante cinco anos.
Psicóloga formada pela Unijui- RS, Pós Graduanda em Gestão Estratégica de Pessoas pela FCJ, Orientadora de
Curso do SENAC, atuando como consultora a mais de cinco anos para empresas de médio e grande porte,
prestando serviços de assessment, desenvolvimento individual e gerencial, experiência como instrutora de
cursos
junto ao Facilitador
público gerencial,
trabalhadores
professora de cursos técnicos
Administrador,
e Palestrante
na área da
de indústria,
Gestão Empresarial,desenvolve
projetosede capacitação em
Atendimento ao cliente. Pesquisa Mercadológica em diversas empresas e Núcleos setoriais. Presidente do Núcleo
de Gestão Empresarial da ACIJ – Associação Empresarial de Joinville. Atua como Gestor de Oportunidades
ligando às necessidades dos clientes e parceiros às mais diversas oportunidades existentes no mercado.Como
colaborador, possui experiência de 12 anos em atendimento ao cliente em corporações de diversos segmentos,
além de atuar nas áreas de Marketing, Gestão, Comercial, Treinamentos e Capacitações.Professor de disciplinas
Mestrando em Administração de Empresas (Univali), pós-graduado em Gestão de Pessoas, bacharel em
Comunicação Social e mágico profissional. Atuação: Palestrante comportamental que aborda
empreendedorismo, atendimento, vendas, liderança e gestão de negócios. Utiliza o ilusionismo como ferramenta
de fixação e desenvolve temas com o objetivo de criar impacto significativo para resultados na mudança de
comportamento e valorização das competências
Consultor associado da Oportunitta Consultoria, especialista em Engenharia de Produção com MBA em Gerência
de Sistemas Logísticos (UFPR). Experiência de 14 anos em multinacional alimentícia Kraft Foods nas áreas de
gestão da produção, logística e pesquisa e desenvolvimento de embalagens. Atualmente realiza consultorias em
projetos voltados a embalagens de produtos em geral, produção, distribuição logística e armazenagem. Professor
nas cadeiras de Administração da Produção e Logística Empresarial na FAE Business School, ISAE FGV e
graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pós-graduado em TI com
ênfase em gerenciamento de projetos pela Sociesc. Possui 8 anos de experiência em desenvolvimento de
software, atuando como desenvolvedor, gerente de desenvolvimento e tecnologia. Possui 3 anos de experiência
em gerenciamento de projetos, atuando como gerente de projetos. Possui 3 anos de experiência em treinamento

adriana@adrianamedeiros.org;
www.adrianamedeiros.org
Telefone: (48) 3244 2587; Email: rede@redeconsultoria.com.br;
Site: www.redeconsultoria.com.br
Telefone: (47) 3366.7313; Email: edu@edushin.com.br
Celular: (48) 9966 5900; Telefone:
(48) 3240 3138; Email: gizanetta@hotmail.com
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Pessoal, Gestão
Pessoal, Gestão
Pessoal, Gestão

glacigurgacz@gmail.com

Pessoal, Gestão

(55) 3231 7922

Pessoal, Gestão

Pessoal, Gestão,
Mercado

Telefone: (47) 3347.1530; Email: dalmir@dalmir.com.br; Site:
www.dalmir.com.br

Pessoal, Mercado,
Gestão

Tecnológico

Tecnológico

Graduação em Ciências Econômicas pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (1996) e Mestrado em
Administração pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (2002). Atualmente é professor dos cursos de
Jucilei Geraldo Hübner
Administração, Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Engenharia de Produção Mecânica na graduação bem
como ministra diversas disciplinas a nível de especialização na Universidade da Região de Joinville.
Analista de Negócios do CIASC – Centro de Automação e Informática do Estado de Santa Catarina. Experiência
em projetos de TI ligada à área cultural; avaliação de projetos empresariais e planos de negócio; planejamento e
Jefferson Lewis Velasco
http://jeffvelasco.blogspot.com.br/
execução de tarefas de gerenciamento e priorização de requisitos em projetos diversos. Desenvolveu a
engenharia de requisitos do projeto SEIIC – Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais, além de
Consultor do projeto SEBRAE / ENERCAN (Usina Hidrelétrica Campos Novos) de desenvolvimento rural;
SEBRAE/SC – Instrutor e Consultor nas áreas de agronegócios, projetos de desenvolvimento territorial,
associativismo e cooperativismo; Consultor do Projeto de Melhoria da Competitividade da Piscicultura do Alto
Rua Moisés Furtado, 254; Centro Sérgio Murilo Pundek Vale do Itajaí (ADEMAVIPI); Consultor do projeto BARRA GRANDE (Usina Hidrelétrica Barra Grande) de
Lages – SC; Tel.: (49) 3222-1012
desenvolvimento rural, agregação de valor e empreendedorismo; Dezenas de palestras ministradas nas áreas da
Qualidade Total, Agregação de Valor, Associativismo e Empreendedorismo. Além de palestras nas áreas de
atribuições profissionais, Cooperativismo e funções das entidades de classe; Dezenas de trabalhos realizados nas
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