
SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL 

O Senac oferece cursos de qualificação 
e aperfeiçoamento profissional em segmen-
tos como idiomas, gastronomia, saúde, mo-
da, gestão, informática, entre outros, em to-
das as suas 41 unidades no Estado. Essas 
capacitações duram, em média, 48 horas. 
Os valores são variados e há descontos 
para comerciários.

Informações: www.senacrs.com.br
Principais áreas: informática e idiomas

Curso de Corel Draw básico, 
com duração de 24 horas

ESCOLA SUPERIOR DE 
PROPAGANDA E MARKETING 

Para a segunda quinzena de julho são 
oferecidas atividades de curta duração des-
tinadas a alunos de comunicação, design, 
negócios, marketing e relações internacio-
nais. Os cursos, que variam de 8 a 20 ho-
ras/aula, custam de R$ 180 a R$ 504. Pais 
de alunos, alunos e ex-alunos têm 20%  
de desconto.     

Informações: centralinfo@espm.br ou 
(51) 3218-1300

Principais áreas: administração, design, 
relações internacionais e publicidade

Curso Como Atingir a Eficácia 
em CRM (sigla para Customer Rela-

tionship Manegement, ou gerência de 
relacionamento com os clientes), de 20 a 24 

deste mês, das 19h às 22h30min
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO ESTADO (PUCRS)

A área de informática é a que oferece 
programação mais extensa. As aulas têm 
carga horária de 10 a 24 horas, e os valo-
res variam de R$ 100 até R$ 400. Alunos, 
diplomados, professores, funcionários e es-
tudantes têm descontos. 

Informações: www.pucrs.br
Principais áreas: administração, infor-

mática, contabilidade e economia

Curso Finanças Comportamen-
tais: A psicologia do investidor, de 

28 a 30 de julho, das 19h às 22h

UNIVERSIDADE DO VALE DO
RIO DOS SINOS (UNISINOS)

Há, durante as férias de inverno, cursos 
de 16 a 25 horas em diversas áreas. Os va-
lores variam de R$ 390 a R$ 1,2 mil, con-
forme o perfil do módulo escolhido. 

Informações: www.unisinos.br, (51) 
3328-2221 e (51) 3590-8138

Principais áreas: informática e 
idiomas 

Curso Internet Hacking Techni-
ques, de 27 a 29 de julho, com 24 horas de 
duração 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
RECURSOS HUMANOS (ABRH)

O calendário da ABRH prevê cursos em 
Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria 
e Santa Rosa. A carga horária é de 14 a 
21 horas, e os valores variam de R$ 240  
até R$ 620.

Informações: www.abrhrs.com.br ou  
(51) 3254-8250

Principais áreas: administra-
ção, marketing e cálculo

Curso Comunicação e Marketing Social, 
nos dias 20 e 21 de julho, com 16 horas de 
duração 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA PARA
A QUALIDADE (AGQ)

Cursos voltados às áreas de Marketing 
para Vendas, Análise do Sistema de Medi-
ção, Planejamento, Programação e Contro-
le da Produção, Análise dos Modos e Efei-
tos de Falha Potencial. Investimento de R$ 
220 a R$ 415, com preços especiais para 
sócios

Informações: www.agq.com.br
Principais áreas: comércio, le-

tras, administração

Curso Básico para Vendedores, dias  28 
e 29 de julho

ASSOCIAÇÃO DOS DIRIGENTES
DE VENDAS E MARKETING DO 
BRASIL (ADVB)

É oferecido um programa que pode se 

desmembrar em três cursos (se for feito de 
forma avulsa, o certificado é conferido de 
acordo com a carga horária). Os valores 
vão de R$ 1.256,40 a R$ 2.190,40, com 

condições especiais para sócios.
Informações: www.advb.com.br 

ou (51) 3211-0399
Principais áreas: marketing e 

vendas

Programa de Formação em Vendas 
(PFV), de 28 a 30 deste mês, à noite, com 
12 horas de curso 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Durante este mês, o Sesi oferece cursos 

de curta duração, de 8 a 45 horas. As aulas 
são gratuitas e variam de inglês, português 
e espanhol até noções de Windows XP, Ex-
cel, Power Point e Word .

Informações: www.sesirs.org.br
Principais áreas: informática e línguas

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

O Senai oferece cursos de auxiliar admi-
nistrativo, noções básicas de secretariado, 
segurança na operação de empilhadeiras, 
montagem e configuração de computa-
dores, artes gráficas, corel draw, planilha 
eletrônica, básico em almoxarifados, intro-

dução à logística, jardinagem e 
paisagismo

Informações: www.senairs.org.

Onde procurar


