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portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br
FORMAÇÃO E
TECNOLOGIA
INSCRIÇÕES: TERÇA-FEIRA (01/09)

INFORMÁTICA PARA
ESCRITÓRIO

Curso apresenta de forma teórica
e prática os recursos básicos do
Sistema Operacional, programas mais
utilizados (editores de texto, planilhas,
apresentações de slides) e principais
documentos para escritório como
oficio, declaração, ata, relatório, carta,
requerimento, entre outros.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Leliana Lopes
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

DESIGN GRÁFICO COM
SOFTWARE LIVRE

O curso tem o objetivo de apresentar
os princípios básicos do design gráfico
de forma totalmente prática e objetiva, para o uso em mídias impressas e
peças publicitárias.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Leliana Lopes
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

LIBRAS PARA INICIANTES

O curso tem o objetivo de apresentar
as noções básicas da Língua Brasileira de Sinais trazendo para debate
questões sobre a cultura e identidade
Surda.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Paulo Vitor
¡¡ 11/09 a 07/10
TT QUA e SEX ∙ 9h às 12h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

LIBRAS PARA INICIANTES

O curso tem o objetivo de apresentar
as noções básicas da Língua Brasileira de Sinais trazendo para debate
questões sobre a cultura e identidade
Surda.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Paulo Vitor
¡¡ 11/09 a 07/10
TT QUA e SEX ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
PARA REDES SOCIAIS

O curso tem o objetivo de junto a
ferramentas que facilitam o processo
aprender a construir conteúdo para
redes sociais, pensando em imagens,
vídeos e também em textos.

GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Gabriel Freitas
¡¡ 08/09 a 18/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

FOTOGRAFIA BÁSICA

O curso tem como objetivo introduzir
conceitos básicos da fotografia, com
o intuito de promover e fomentar a
prática e a discussão da imagem.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Thiago Braga
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO

O curso tem como objetivo apresentar
noções básicas de escrita de roteiro, da
ideia à escrita de cena com o intuito de
construir narrativas cinematográficas.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Taís Monteiro
¡¡ 08/09 a 29/09
TT TER e QUI ∙ 9h às 12h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

PRODUTOR AUDIOVISUAL:
DESVENDANDO A PROFISSÃO

Curso tem o objetivo de introduzir noções básicas da produção audiovisual
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e percursos de produção independente afim de desvendar a profissão de
produtor no mercado audiovisual.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Taís Monteiro
¡¡ 08/09 a 29/09
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

PRODUÇÃO DE FILMES DE
TERROR CASEIROS

O curso tem como objetivo apresentar
a história do cinema de terror e horror,
além dos recursos técnicos para a
produção de filmes de terror caseiros
(filmes ‘b’, ‘z’ e ‘trashes’). Câmera,
som, iluminação, maquiagem, efeitos,
edição e exibição.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Mauro Ramos
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

PRODUÇÃO DE VÍDEOS
INSTITUCIONAIS E
PUBLICITÁRIOS

O curso tem o objetivo de apresentar
e discutir, de forma teórica e prática,
a criação de roteiros, desenvolvimento
de ideias e a produção de vídeos
institucionais e publicitários com a
finalidade de reforçar a imagem de
uma marca ou empresa.

GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Mauro Ramos
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

FOTOGRAFIA SOCIAL:
ANIVERSÁRIOS, BOOKS E
CASAMENTOS

O curso propõem reflexões sobre a fotografia de evento social, casamento,
aniversário, books variados, orientando práticas inovadoras visando à
construção de olhares criativos nessa
concorrida área da fotografia.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Ulisses Narciso
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO

O curso apresenta as informações
básicas sobre a luz e a importância
de sua devida compreensão para a
fotografia, propondo formas de se
trabalhar a iluminação fotográfica a
partir de recursos e fontes baratas e
acessíveis.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Ulisses Narciso
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

INGLÊS BÁSICO

Esse curso apresenta os primeiros
conhecimentos da língua inglesa,
desenvolvendo as habilidades de
leitura, escrita, escuta e fala na língua
estrangeira.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Ellen Cristiane
¡¡ 10/09 a 06/10
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

INGLÊS BÁSICO

Esse curso apresenta os primeiros
conhecimentos da língua inglesa,
desenvolvendo as habilidades de
leitura, escrita, escuta e fala na língua
estrangeira.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Ellen Cristiane
¡¡ 10/09 a 06/10
TT TER e QUI ∙ 18h às 21h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

INFORMÁTICA PARA
FINANÇAS

Aprender os conceitos teóricos e as
implementações práticas de funções
matemáticas, estatísticas e financeiras
por meio da planilha eletrônica excel.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Alexandre Lins
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet
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INFORMÁTICA PARA
CONCURSOS

Aprender os conceitos teóricos da
informática bem como sistemas
operacionais, pacote office, redes de
computadores e aplicabilidade da
lógica em resolução de problemas.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Alexandre Lins
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

EDIÇÃO DE IMAGENS COM
PHOTOSHOP

O curso tem o objetivo de ensinar
sobre edição de imagens de forma
prática e profissional.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 27 h/a
ɴɴ José Gleison
¡¡ 08/09 a 22/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
 Ter computador com Adobe

Photoshop instalado e acesso
a internet banda larga

INFORMÁTICA PARA HOME
OFFICE

Aprenda noções essenciais para o
uso do home office como: edição de
textos, planilhas eletrônicas, slides,
e-mail e navegação na internet como
fonte de pesquisa.

GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 27 h/a

GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a

ɴɴ José Gleison

ɴɴ Thiago Nascimento

¡¡ 08/09 a 22/09

¡¡ 08/09 a 23/09

TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

 Ter computador ou celular

 Ter computador ou celular

com acesso à internet

com acesso à internet

CINEMA DOCUMENTÁRIO:
PENSANDO O REAL

FAZENDO SEU VÍDEO COM
QUALIDADE PROFISSIONAL

O curso tem como proposta, através de
conceitos teóricos e práticos, o estudo
e realização de vídeos documentários
como ferramenta de reflexão social.
Durante a formação serão discutidos
os elementos da linguagem audiovisual e as possibilidades de produção
através de dispositivos digitais.

Com o avanço da tecnologia encontramos diversas opções de câmeras
digitais no mercado, com valores
diversos, neste curso o aluno poderá
vislumbrar conhecimentos técnicos
da produção de vídeos com essas
diversas e diferentes câmeras digitais,
podendo assim diferencia-las em suas
características e recursos as quais
disponibilizam.

GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Thiago Nascimento
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

TÉCNICAS DE DESENHO:
PERSPECTIVA,
PROFUNDIDADE E
MOVIMENTO

O curso tem o objetivo de apresentar
técnicas de desenho voltadas para o
estudo da perspectiva. Apresentando
conceitos básicos e intermediários sobre como construir profundidade em
desenho e ilustração. Acrescentando
noções de composição e movimento
para cenas desenhadas.

GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 27 h/a
ɴɴ Gecildo Sousa
¡¡ 08/09 a 22/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet

FOTOGRAFIA PARA CELULAR

Conhecimentos básicos sobre câmeras de smartphone, linguagem
fotográfica, retrato.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Neto Severiano
¡¡ 08/09 a 23/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter computador ou celular

com acesso à internet
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ARTES
INSCRIÇÕES: QUARTA-FEIRA (02/09)

TEATRO BÁSICO - CRIAÇÃO
DE ESQUETES

O curso tem por objetivo apresentar
aos alunos técnicas de pesquisa de
temas, produção textual e encenação
de cenas curtas em ambiente virtual.
GG Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Renato Severo
¡¡ 09/09 a 02/10
TT QUA e SEX ∙ 14h às 17h
 Ter acima de 15 anos e alguma

experiência em Teatro.

TEATRO E POESIA

Este curso ofertará leituras de várias
poesias, praticará encenações e produzirá vídeos curtos dos experimentos
cênicos. Como ainda, desenvolverá
debates para refletir sobre a construção de identidade a partir das escolhas
das poesias, das encenações e vídeos
GG Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Roberta Bernardo
¡¡ 08/09 a 29/09
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h
 Idade mínima 15 anos; Ter

acesso a internet banda larga;
disponibilidade de tempo
on line nas Terças e quintas
das 14h às 17h; aparelho
celular, tablet ou computador
disponível e exclusivo nestes
dias e horários; celular com
câmera para exercícios
práticos.

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS
DA COMMÉDIA DELL’ARTE EM
PAPIETAGEM

Criar a partir de técnicas de papietagem com balão, máscaras de papel
machê para personagens da commédia Dell’arte
GG Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Michelle Gandolphi
¡¡ 11/09 a 02/10
TT QUA e SEX ∙ 17h às 20h
 Ter celular, tablet ou

computador compatível para
participação por Whatsapp,
bem como ter como interagir
por vídeos pelos aplicativos
necessários para a interação
on-line. Possuir internet banda
larga para participar nas datas
e horários do curso.

HIPHOP EXPERIMENTAL

O curso propõe contribuir com novas
perspectivas de movimento ao que
já esta estabelecida como dança
hip-hop, trabalhando com a base
buscando possibilidades de encontrar
outro corpo, influenciado com outra
sonoridade para pensar a estética do
movimento dançado.
GG Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Luís Alexandre
¡¡ 11/09 a 02/10
TT QUA e SEX ∙ 14h às 17h

DANÇAS URBANAS – HIP
HOP: CORPOREIDADE E
MOVIMENTAÇÃO

O curso trabalhará no formato treino,
técnica, ritmo, fundamentos de Hip

Hop e várias outras ferramentas para
desenvolver o estilo e suas ramificações dentro das Danças Urbanas.
GG Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 22 h/a

Lucian Charada
¡¡ 09/09 a 07/10
TT QUA e SEX ∙ 14h30 às 17h
ɴɴ

CONSCIENTIZAÇÃO
CORPORAL NA EXECUÇÃO
DOS MOVIMENTOS.
INTERMEDIÁRIO

O curso tem como objetivo a
conscientização da importância do
conhecimento do Corporal em relação
às execuções de movimentos/Dança.
GG Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Tamires Freitas
¡¡ 09/09 a 02/10
TT QUA e SEX ∙ 15h às 18h
 Ter entre 15 até 29 anos;

acesso a computador, tablet
ou celular e disponibilidade de
internet pra acompanhar as
aulas.

MOVIMENTO EM DANÇA. POR
QUE E PARA QUÊ DANÇAR
EM TEMPOS DE CRISES

O presente curso vai ser dividido em
dois momentos: teórico e prático.
Com abordagens sobre o corpo em
movimento para a dança, buscando
responder questões tais: por que dançar? No que a dança pode nos auxiliar
em tempos de crises? Tais questões
serão abordadas tanto no campo
prático, quanto no teórico
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GG Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Joalano Paulino
¡¡ 09/09 a 03/10
TT QUA e SEX ∙ 15h às 18h
 Ter experiência em dança e

na técnica clássica, idade a
partir de 15 anos; ter internet;
Google Meet e Google Class
room, espaço em casa para
a execução dos exercícios e
tempo disponível nos horários
acima citados

OFICINA GRAVANDO UMA
MÚSICA EM CASA

Aprendam a gravar uma musica em
casa com técnicas básicas
GG Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 18 h/a
ɴɴ Gil Germano
¡¡ 08/09 a 24/09
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h

OFICINA: MIXAGEM E TEORIA
DE ÁUDIO

A oficina tem o objetivo de apresentar
o mundo por trás de uma mixagem e
teoria de áudio
GG Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 18 h/a
ɴɴ Henrique Marques
¡¡ 10/09 a 29/09
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h
 Ter acesso à internet e contas

ativas no Whatsapp e Gmail

OFICINA DE HOME STUDIO
(ESTÚDIO CASEIRO)

Na Oficina de Home Studio, o Aluno
aprenderá diversas formas de gravar
suas músicas em casa. Será trabalhado na oficina, técnicas de mixagem
e masterização para qualquer estilo
musical
GG Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 18 h/a
ɴɴ Eduardo Madeira
¡¡ 09/09 a 25/09
TT QUA e SEX ∙ 14h às 17h
 Ter idade entre 15 e 29 anos;

conhecimentos musicais;
conta registrada no gmail e
acesso à internet

EDUCAÇÃO MUSICAL
ATRAVÉS DO CANTO

O Curso tem o objetivo de estimular o
desenvolvimento musical abordando
aspectos teóricos e a prática da música
enquanto linguagem através do Canto
GG Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 22 h/a
ɴɴ Vera Barros Dantas
¡¡ 10/09 a 02/10
TT QUA a SEX ∙ 10h às 12h
 Ter 15 anos ou mais; internet

banda larga

VIOLÃO ON LINE – NÍVEL
INTERMEDIÁRIO

O curso tem o objetivo de apresentar
de forma prática, o aprendizado em

violão através de um repertório que
valoriza a música popular.
GG Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Edmundo Vitoriano
¡¡ 08/09 a 25/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 11h
 Ter conexão wi-fi. Possuir

violão, ter noção em tocar o
instrumento

LEITURA DE PARTITURA
E ESTUDO DE HARMONIA
FUNCIONAL

O curso tem o objetivo de estudar
leitura de partitura desde seu início,
tendo como repertório músicas do
dia a dia dos alunos, além de explorar
os princípios básicos da harmonia
funciona
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 22 h/a
ɴɴ Juvencio Linhares
¡¡ 09/09 a 01/10
TT TER, QUA e QUI ∙ 10h às 12h
 Ter idade entre 15 e 29 anos,

ter acesso à internet com boa
conexão, possuir instrumento
harmônico (violão, baixo,
guitarra, teclado, sanfona,
cavaquinho, bandolim, etc)
ter noção intermediária de
escalas, campo harmônico,
cifras e acordes.
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COMUNICAÇÃO
INSCRIÇÕES: QUARTA-FEIRA (02/09)

JORNALISMO E
DOCUMENTÁRIO

Este curso tem por objetivo sensibilizar aos alunos quanto aos encontros
e desencontros na produção de documentário e jornalismo, com bases
didáticas e pedagogicas e compartilhamento de ideias e projetos.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Rafael Parente
¡¡ 08/09 a 29/09
TT TER e QUI ∙ 9h às 12h
 Ter interesse por produção

audiovisual.

A PRODUÇÃO NO
AUDIOVISUAL

O curso visa auxiliar os alunos que
tenham onteresse em produção, compartilhando modelos, dandos dicas e
técnicas de produção audiovisual.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 21 h/a

TRABALHO E
EMPREGABILIDADE
INSCRIÇÕES: QUINTA-FEIRA (03/09)

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Formação inicial visando a qualificação para atuação no apoio a setores
administrativos, de vendas, contábeis
e/ou financeiros.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Jânio Maia
¡¡ 08/09 a 30/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter acesso a Internet
GG Turma 2 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Jânio Maia
¡¡ 08/09 a 30/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
 Ter acesso a Internet
GG Turma 3 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Ronaldo Dias
¡¡ 08/09 a 30/09

ɴɴ Rafael Parente

TT TER a SEX ∙ 9h às 12h

¡¡ 08/09 a 29/09

 Ter acesso a Internet

TT TER e QUI ∙ 14h às 15h
 Ter interesse por produção

audiovisual.

GG Turma 4 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Ronaldo Dias
¡¡ 08/09 a 30/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter acesso a Internet

ASSISTENTE RECURSOS
HUMANOS

Formação inicial visando a qualificação
para atuação nas rotinas de processos
administrativos do setor de recursos
humanos (RH) de uma empresa.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Wilkar Ramalho
¡¡ 08/09 a 30/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter acesso a Internet
GG Turma 2 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Wilkar Ramalho
¡¡ 08/09 a 30/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
 Ter acesso a Internet

DEPARTAMENTO PESSOAL

Conhecimentos práticos da rotina
do departamento pessoal, legislação
trabalhista e previdenciária.
GG Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Verônica Machado
¡¡ 08/09 a 30/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
 Ter acesso a Internet
GG Turma 2 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Verônica Machado
¡¡ 08/09 a 30/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
 Ter acesso a Internet
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MATRÍCULAS
• OBRIGATÓRIO: Ter número de whatsapp válido e e-mail ativo, acesso à internet Wifi, ter acesso a
celular, tablet ou computador no horário da aula;
• Cada jovem pode realizar matricula em apenas um curso de cada coordenação no mês;
• O aluno deve ter os dados completos no cadastro (JUVI) para conseguir realizar sua matrícula;
• As vagas são liberadas a partir da primeira terças-feira de cada mês, de acordo com o calendário
divulgado no nosso instagram (@juventudefortaleza e @redecucaoficial);
• Link para criar cadastro e realizar matrículas:
portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br
• A abertura de matrículas tem início às 8h da manhã apartir da primeira terça-feira do mês,
seguindo o dia de cada Coordenação;
• Ao preencher as matrículas, o sistema libera automaticamente o cadastro reserva de cada turma
para que os interessados possam vir a ser convidados a participar em caso de liberação de vaga
(pelos motivos citados acima);
• IMPORTANTE: atentar aos horários do cursos, pois é nesse horário que você precisará estar
disponivel para assistir às aulas;
• Para confirmar sua matrícula, o jovem pode acessar os menus Notas e Frequência e/ou Percurso
Formativo;
• ATENÇÃO: Os jovens que porventura se matricularem em mais de uma turma da mesma
coordenação no mês, serão contactados via Whatsapp pelo setor de cadastro e busca ativa para
perguntar em qual turma deseja permanecer e qual terá a vaga liberada;
SOBRE AS AULAS
• Os matriculados são adicionados a um grupo do Whatsapp onde recebem o material e os links de
acesso às aulas;
• As aulas são ministradas pelo professor em uma plataforma de conversas em vídeo online;
• Os jovens poderão interagir com o professor por áudio e vídeo durante todo o período de aula;
BOM SABER
• O setor de matrículas poderá abrir as vagas remanescentes, provenientes de matrículas em mais
de um curso, desistência ou abandono, a qualquer momento no
portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br

