MINI CURSOS LIVRES DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE ESMAC 2021.
1- Objetivo Geral
Capacitar profissionais para o exercício empresarial com qualidade, possibilitando assim um melhor atendimento as demandas das
empresas paraenses, estimulando o melhor desempenho para o alcance de resultados positivos para a instituição. Neste contexto
o Departamento de Recursos Humanos acompanhará o desenvolvimento dos colaboradores participantes, sugerindo então, um
plano de carreira.
1.1-

Objetivos Específicos



Atualizar Profissionais de forma rápida com qualidade no aprendizado;



Democratizar a educação. Cursos livres são mais acessíveis, ainda mais quando direcionados pela empresa oportunizando
ao colaborador o benefício de realiza-lo;



Valorizar o profissional no mercado. O Profissional que se atualiza está enriquecendo o currículo constantemente, o
mercado dependendo da fase em que se encontra, muda a forma de avaliar os profissionais;



Vivenciar uma experiência acadêmica na Escola Superior Madre Celeste – ESMAC.

2- PÚBLICO ALVO



Profissionais de micro, pequena e média empresa, que necessitem enriquecer sua capacidade e qualidade de atendimento
com metodologias e ferramentas de trabalho;
Profissionais da área pública e governamental.

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO
Turmas com o mínimo de 15 inscritos. Respeitando a disponibilidade de cronograma da Instituição.

4- CARGA HORÁRIA
A carga horária de cada curso consta na planilha em anexo, sendo creditadas como horas de atividades complementares
acadêmicas.
5- MODALIDADE DE OFERTA E SISTEMA DE FUNCIONAMENTO
O curso será ofertado nas modalidades de ensino presencial ou online.
6- CORPO DOCENTE
O corpo docente do curso foi dimensionado considerando a formação acadêmica e a atuação profissional na área de
conhecimento e especialidade do curso.
Obs - Nossos facilitadores poderão ser substituídos de acordo com a necessidade do curso.

1 e 2 - ADMINISTRAÇÃO / CONTÁBEIS
CURSO

RESUMO

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO.

Apresentar a importância da estratégia, Analisa o cenário,
Estratégia como Plano de ação, Regras do jogo e a competência
do Líder.
Apresentar o que é um fluxo de caixa, a importância do Fluxo de
caixa, Elaboração do fluxo de caixa e a Administração de
recursos de Fluxo de caixa.

FLUXO DE CAIXA.

MATÉMÁTICA
FINANCEIRA.

MEDIAÇÃO EM
ESPAÇOS NÃO
FORMAIS.

Apresentar as relações fundamentais da matemática financeira
e taxa de juros, d iversos tipos de taxa de juros e operações
de desconto, Séries Uniformes e não Uniformes, introdução aos
conceitos de VPL e TIR
3- PEDAGOGIA
Apresentar ferramentas de aprimoramento e atualização
profissional. O conceito de educação não formal envolve ,
como uma parte necessária do desenvolvimento de
saberes e competências, um abrangente conjunto de
princípios sociais e éticos, tais como os direitos humanos, a

CARGA
HORÁRIA
20H

PÚBLICO ALVO
Mei , Artesão e
Eireli

20H

Mei , Artesão e
Eireli

20H

Mei , Artesão e
Eireli

10H

Profissionais em
educação,
Acadêmicos na
área da
educação

tolerância, a fomento da paz, a cooperação e a justiça
social, o diálogo intergeracional (entre
as gerações, isto é, entre pessoas de idades diferente s),
o equilíbrio de oportunidades, a cidadania democrática e o
aprendizado intercultural, entre outros.
AS CONCEPÇÕES
Tem o objetivo de identificar algumas das concepções de ensino
DOS
aprendizagens dos professores da rede pública municipal de
PROFESSORES
Ananindeua- Pa
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
DA REDE
PÚBLICA
MUNICIPAL DE
ANANINDEUA-PA.

EDUCAÇÃO EM
SAÚDE E
QUALIDADE DE
VIDA.

BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
PARA OS

4 - ENFERMAGEM
Apresentar combinações de experiências de aprendizagem
delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes
à saúde. Enquanto que, promoção em saúde é uma combinação
de apoios educacionais e ambientais que visam atingir ações e
condições de vida conducentes à saúde.
5 e 6 - GASTRONOMIA E NUTRIÇÃO
Apresentar um conjunto de medidas que devem ser adotadas
pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação, a
fim de garantir a qualidade sanitária e conformidade dos

10H

Professores da
rede pública
Municipal de
Ananindeua-Pa,
gestores e
profissionais
que atuam na
área de gestão
depessoas.

20H

Pessoas a partir
de 60 anos de
idade.

10H

Profissionais da
área de
alimentos.

SERVIÇOS DE
ALIMENTOS.
ELABORAÇÃO DE
FICHAS
TÉCNICAS.

alimentos com os regulamentos técnicos.
Apresentar um instrumento gerencial e de apoio operacional, que
padroniza receitas identificando os seus componentes com as
características de produção de cada preparação, além de
levantar custos, ordenar preparo, calcular valor energético total
(VET) e sugerir montagem dos pratos que são ou podem ser
preparados em um ambiente doméstico ou institucional.
Obs: É uma ferramenta importante para a formação do preço de
vendas, fixação de padrões e histórico das receitas.

10H

Profissionais da
área de
alimentos.

10H

Público em
Geral

7 - EDUCAÇÃO FÍSICA
TREINAMENTO
RESISTIDO NA
SAÚDE E NA
DOENÇA.

Apresentar termos básicos que costumam ser utilizados na
elaboração de programas e princípios de treinamento. A
existência de múltiplos significados para um mesmo termo leva a
mal-entendidos. Esta é a grande importância da terminologia para
a comunicação com outros indivíduos interessados em força e
condicionamento físico.

Apresentar profissionais de Educação Física especializados
nesse tipo de exercício, conduzindo as práticas que podem ser
feitas dentro do escritório, na estação de trabalho de cada
colaborador.
Os instrutores buscam adaptar os exercícios a cada tipo de
público e ambiente, atentando-se às atividades que o colaborador
desenvolve e como os exercícios podem ajudar. Os exercícios
são simples, baseados em alongamentos e feitos de maneira
rápida para não se tornarem maçantes.

10H

Público em
Geral

ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO
PEDAGÓGICO EM
EDUCAÇÃO
FÍSICA: ESCOLAS
E ACADEMIAS.

Apresentar estudos sobre os pressupostos teórico-práticos da
organização do trabalho em educação física no âmbito escolar e
não-escolar voltado para a educação básica e academia de
ginástica. Serão enfatizados principalmente aspectos como o
planejamento, elaboração de objetivos e avalição; conteúdo e
método. Será abordado também as características específicas
de cada espaço.

20H

Profissionais da
Educação

ESPORTES DE
AVENTURA E
REGIONAIS

Apresentar a valorização, bem como agregar conhecimentos em
esportes adaptados a ambientes externos como praias , parques
ecológicos e praças pública, fomentando a relevância do
Professor de educação física como mediador e interlocutor de
ações de lazer e esportes no meio ambiente. Privilegiando
diretamente as nossas características regionais como igarapés ,
trilhas ecológicos , praias e etc. Contribuindo para o ecoturismo
com a valorização de nossas riquezas regionais. Curso repleto
de informações de intervenção prática na educação física dentro
da cultura amazônica.

20H

Público em
Geral

GINÁSTICA
LABORAL E
INTERVENÇÕES
EM LAZER E
ESTILO DE VIDA
PARA O
TRABALHADOR.

8 - FARMÁCIA

EDUCAÇÃO
EM
SAÚDE
E
AMBIENTAL: USO
RACIONAL
DE
MEDICAMENTOS,
SUA
RELAÇÃO
COMO
MEIO
AMBIENTE
E
POSSIVEIS
CONSEQUÊNCIAS
PARA A SAÚDE
HUMANA.

Levar ao público da ESMAC e Munícipes de Ananindeua
conteúdos de educação em saúde relacionados as disciplinas
do curso de Farmácia como Farmacologia, Saúde Ambiental, e
Processos Patológicos, e outras, que promovam a reflexão
crítica sobre a participação e a responsabilidade individual e
coletiva sobre os fatores que condicionam a saúde das pessoas,
estimulando a adoção de comportamentos e atitudes saudáveis
através de ações para a promoção de uso racional de
medicamentos e descarte correto de medicamentos.

20H

Público
em Geral

Acima relacionamos os Mini Cursos Livres disponíveis para o primeiro semestre de 2021 de forma gratuita, desde que, atenda aos
requisitos informados no item 2 deste documento. Temos condições para o atendimento de outros cursos nas áreas de oferta de
graduação da IES.
Caso a empresa ou colaborador se interesse por cursar uma graduação nesta instituição de ensino, estamos aptos a recebê-lo.
Abaixo informações de desconto para convênio empresarial. Confira:

DESCONTO CONVÊNIO – EMPRESA/ CONSELHOS
O Grupo de Ensino Madre Celeste beneficia com descontos de Convênio a alunos comprovadamente vinculados a empresas, cujo
acordo de convênio com a ESMAC esteja em vigor. Nos convênios firmados poderá ser ofertado o % de desconto para
funcionários e % para dependentes no valor da mensalidade, a verificar tabela de valores com o Departamento comercial.
Cabe informar que o desconto não se aplica a matrícula e rematrícula, sendo este concedido a partir da segunda mensalidade e
condicionada a pontualidade dos pagamentos.
O desconto deverá ser solicitado via protocolo direcionado a Coordenação e apresentação de documentação comprobatória.

SOMOS GRATOS
O
Pinheiro, pilares desta
instituição, que, com muito trabalho e dedicação construíram um fortalecido Grupo de Ensino, estabelecendo um legado de
conquista de milhares de famílias no que tange ao acesso à Educação, a valorização do esporte, a importância da fé e religião
fazem parte da memória de sucesso escrita na História da sociedade paraense.
O compromisso de formar pessoas com responsabilidade social, visando a uma participação ativa e democrática na sociedade,
requer da ESMAC um empenho cada vez maior, pois pretendemos não apenas preparar técnicos competentes, mas também
formar pessoas que sejam agentes de mudanças e promotoras da igualdade e justiça social.
ESMAC - Há 20 ANOS SUPERIOR COMO VOCÊ!

