EDUCAÇÃO CORPORATIVA
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES
Série Educação Num Clique
Curso:
Vida Digital
Modalidade:
Presencial

Carga Horária:
30 horas

Ementa:
•
Introdução ao curso: características e aplicações de diferentes softwares
(Word, Excel, PowerPoint, Paint, etc.)
•
E-mails: criação, envio com cópia oculta, envio de anexos, envio prioritário
•
Busca e coleta de informações: etapas, a pesquisa na Internet, palavraschaves, confiabilidade, conteúdo livre e conteúdo pago, organização das informações
•
Formação de grupos virtuais
•
Word: inserção de comentários, diagramas e imagens, tabulação, templates,
uso de colunas, uso de cabeçalho e rodapé, marca d’água, malas diretas,
customização, alterações automáticas, busca e substituição de elementos em um
arquivo
•
Excel: uso e formatação de planilhas, operações básicas, gráficos
•
Agenda virtual: criação e utilização
•
PowerPoint: o uso da linguagem visual, criação de tópicos, importação de
dados e figuras, tela cheia, slide mestre, transições dentro do slide e entre os slides,
inserção de som, vídeo e imagens, templates importados da Internet, impressão no
formato folheto, anotações de apoio
•
Imagens: o uso do Clip-art, imagens da Internet, manipulação e efeitos de
imagens, imagem bitmap e imagem vetorial, qualidade de imagens
•
Transformação de arquivos em PDF
•
Ampliação e redução de materiais
•
Fóruns de discussão, comunidades e portais
•
Direitos autorais: cuidados importantes
•
Banco de dados: conceito, formatação e uso
•
Mídias sociais: conceitos, utilização e principais mídias sociais (Orkut, YouTube,
MySpace, blogs, etc.)
•
Os riscos da Internet
•
Questionários, formulários e pesquisas: uso do Google docs, montagem e
análise, validade
•
O scanner
•
Transmissão em tempo real
•
Contato virtual: Skype e MSN
•
Solução de problemas
•
Arquivamento: pendrive, CD-Rom, DVD e arquivamento virtual
•
Integração entre Word, Excel, softwares de imagem e e-mail
•
Upload de fotos e álbuns virtuais

•
•
•

Formatos abertos e fechados
Netiqueta
Esquemas explicativos, passo a passo, de todos os procedimentos

Contatos das Regionais:
BLUMENAU: (47) 3231.5261
BRUSQUE/ITAJAÍ: (47) 3354.1862
EXTREMO OESTE: (49) 3321.7436
GRANDE FLORIANÓPOLIS: (48) 3381.9136
JARAGUÁ DO SUL: (47) 3372.9407
JOINVILLE: (47) 3431.6158
MEIO OESTE: (49) 3531.3622
OESTE: (49) 3441.3915
PLANALTO NORTE: (47) 3631.1742
RIO DO SUL: (47) 3531.2234
LAGES: (49) 3221.3714
CRICIÚMA: (48) 3437.2403
DIREÇÃO REGIONAL: (48) 3332.3408

