
Treinamento em Informática UP

MÓDULOS

Atualmente o mercado de trabalho exige, cada vez mais, profissionais 
capacitados, atualizados e com conhecimentos mínimos de Informática.

Visando as oportunidades proporcionadas pelo mercado de trabalho, o 
treinamento de Informática tem como objetivo proporcionar ao aluno o 
conhecimento do funcionamento do computador, bem como habilidade 
em editoração, cálculos, recursos gráficos, apresentação de slides, 
administração de banco de dados, Internet e troca de e-mails e capacita-
lo a operar os programas Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Internet, SharePoint e CorelDraw. 

O Treinamento é composto pelos seguintes módulos:

Duração: 16 horas
Conteúdo: O curso foi elaborado para atender às necessidades de todos 
que pretendem trabalhar com o sistema operacional Windows. Este 
sistema é o mais utilizado em todo o mundo, pois oferece um ambiente de 
fácil utilização para usuários, seja em atividades particulares ou tarefas de 
nível profissional. 

Duração: 20 horas
Conteúdo: O objetivo é que o aluno trabalhe com eficácia na criação, 
formatação e edição de textos no editor mais utilizado no mercado. No 
decorrer do treinamento, serão apresentados assuntos que incluem a 
descrição e identificação das barras e dos botões que compõem a tela de 
abertura de um documento, bem como a utilização de recursos para a 
formatação de fontes, parágrafos e páginas, entre outros. 

1. WINDOWS

2. WORD

Módulo Duração

Windows XP 16 horas

Word 2007 20 horas

Excel 2007 28 horas

Access 2007 18 horas

Power Point 2007 16 horas

Internet Plus 20 horas

Projeto Final 20 horas

Carga Horária Total 136 horas

Tempo de curso 16 meses
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3. EXCEL

4. POWERPOINT

5. ACCESS

6. INTERNET

7. PROJETO FINAL

Duração: 28 horas
Conteúdo: Este curso destina-se a todos aqueles que pretendem 
compreender os recursos oferecidos pelo Excel, para assim utilizá-lo com 
eficácia na criação de planilhas eletrônicas. Os assuntos apresentados no 
decorrer das aulas incluem a apresentação do Excel e as técnicas para 
operar planilhas e formatá-las. Também serão abordadas informações 
referentes à utilização de gráficos, fórmulas e funções básicas e 
avançadas.

Duração: 16 horas
Conteúdo: Neste módulo os alunos irão aprender todos os recursos 
oferecidos pelo PowerPoint para a criação de slides e apresentações 
Multimídia. Seja na realização de palestras e seminários, em reuniões de 
negócios, ou mesmo na organização de informações que passam a ser 
visualizadas de forma atrativa e estruturada.

Duração: 18 horas
Conteúdo: Neste módulo os alunos irão aprender a trabalhar com o 
sistema de gerenciamento de banco de dados Access. Este programa 
permite o desenvolvimento rápido de aplicações que envolvem tanto a 
modelagem e estrutura de dados como também a interface a ser utilizada 
pelos usuários.

Duração: 20 horas
Conteúdo: Atender às necessidades de todos aqueles que pretendem 
compreender os recursos do browser (Navegador) e, assim, adquirir 
habilidades técnicas para utilizá-lo com eficácia. Aprender a utilizar 
ferramentas de e-mail além de dicas para evitar vírus e golpes pela 
internet.

Duração: 20 horas
Conteúdo: Neste módulo o aluno irá desenvolver todos os recursos vistos 
no treinamento de Informática através de exercícios práticos sobre cada 
módulo visto em seu treinamento.

Porque fazer informática no UP?

Laboratórios modernos
Você assiste às aulas em um ambiente confortável e climatizado, 
podendo acompanhar as aulas, com computadores modernos e 
monitores de 19 polegas, junto com o professor através de uma TV de 
42 polegadas.

Um aluno por computador
Você não precisa brigar pelo mouse, no Universo Profissional é um 
aluno por computador.
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Programas originais
Sem enganação, no Universo Profissional todos os programas que você 
utiliza e aprende são originais, com licença da Microsoft e Corel.

Treinamentos voltados para o mercado de trabalho
Os treinamentos UP são elaborados para preparar o aluno para o 
mercado de trabalho. Você aprende tudo o que precisa saber para 
crescer e conquistar o seu lugar no mercado!

Aulas 100% práticas e interativas
Chega de aulas chatas. No UP, você participa das aulas, elas são 
dinâmicas e interativas. Você irá simular situações de mercado, 
aprendendo a superar cada desafio! 

Professores qualificados
Professores qualificados e com grande experiência, preparados para 
oferecer sempre um ensino de qualidade.
 
Material didático de qualidade
Nosso material didático é completo. Com exercícios para fazer em aula 
e praticar em casa.

Hoje, o mercado de trabalho depende muito da informática. 
Praticamente qualquer emprego exige conhecimentos em ferramentas 
como o Windows e o pacote Office (Excel, PowerPoint, Word, Access e 
outros). 

Onde posso usar meus conhecimentos?
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