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portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br
FORMAÇÃO E
TECNOLOGIA
INSCRIÇÕES: TERÇA-FEIRA (07/07)

Produção de video para
Internet
O curso tem o objetivo de discutir as
plataformas digitais como espaços de
construção de discurso a partir da imagem e apresentar técnicas para produção
de vídeos que comuniquem melhor o
discurso.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Mauro Ramos
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 14h às 17h

Roteiro para tv e cinema
O curso tem o objetivo de apresentar, de
forma teórica e prática, técnicas de roteiro
para vídeos e filmes.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Mauro Ramos
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 9h às 12h

Inglês básico
O curso tem o objetivo de apresentar, de
forma prática e divertida, noções básicas
de língua inglesa
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Ellen Freitas
¡¡ 16/07 a 11/08
TT TER e QUI · 18h às 21h

Inglês com música
O curso tem o objetivo de apresentar, de
forma prática e divertida, noções básicas
de língua inglesa através da música
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Ellen Freitas
¡¡ 16/07 a 11/08
TT TER e QUI · 14h às 17h

Fotografia básica
O curso tem o objetivo de apresentar as
técnicas básicas para fotografar e reflexões acerca da construção de narrativas
através de imagens
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Ulisses Narciso
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 18h às 21h

Fotografia criativa
O curso tem o objetivo de apresentar
as técnicas básicas para fotografar e
reflexões acerca de processos criativos e
percepção visual
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Ulisses Narciso
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 14h às 17h

Algoritmo e linguagem
de programação para
iniciantes
O curso tem o objetivo de apresentar, de
forma teórica e pratica as ferramentas de
estrutura de dados em linguagem de programação java com fundamentação lógica
para criação de software, Ferramentas
essenciais para o trabalho de criação de

programas computacionais nas mais
diversas áreas.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Alexandre Lins
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 9h às 12h

Linguagem de
programação Java:
primeiros passos
O curso tem o objetivo de explorar os
aspectos iniciais da linguagem de programação com foco na linguagem Java
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Alexandre Lins
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 14h às 17h

Desenho para iniciantes
O curso tem o objetivo de apresentar
técnicas de desenho, discussões sobre
cor, narrativa e criatividade
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Thiago Nascimento
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 9h às 12h

Técnicas básicas de
ilustração
O curso tem o objetivo apresentar de maneira teórica e pratica, conceitos básicos
para o desenvolvimento de ilustrações a
partir de textos literários
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Thiago Nascimento
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 14h às 17h
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Fotografia e técnicas de
iluminação
O curso tem o objetivo de discutir, de forma teórica e prática, elementos técnicos e
teóricos da fotografia além de pensar a luz
como elemento conceitual
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Thiago Braga
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 9h às 12h

Vídeos para o YouTube:
técnica e estética
O curso tem o objetivo de discutir a produção de conteúdo para o youtube, formatos
e especificidades de narrativa.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Gabriel Freitas
¡¡ 16/07 a 29/07
TT TER a SEX · 14h às 17h

Produção de Videoclipe:
conceitos e história
O curso tem o objetivo de pensar a narrativa e construção estética do videoclipe a
partir da sua história de exercícios práticos.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 21 h/a
ɴɴ Tais Monteiro
¡¡ 16/07 a 28/07
TT TER a SEX · 14h às 17h

Escrita Criativa
O curso tem o objetivo de pensar as
técnicas de escrita literária com foco em
exercícios que agucem a criatividade.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 21 h/a
ɴɴ Tais Monteiro
¡¡ 16/07 a 28/07
TT TER a SEX · 9h às 12h

Libras para Iniciantes
O curso tem o objetivo de apresentar as
noções básicas da língua brasileira de
sinais e de conhecimento a respeito da
cultura surda.
Turma 1 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Paulo Vitor Vilela
¡¡ 17/07 a 12/07
TT QUA e SEX · 9h às 12h
GG Turma 2 · 30 vagas · 24 h/a
ɴɴ Paulo Vitor Vilela
¡¡ 17/07 a 12/07
TT QUA e SEX · 14h às 17h
GG

Produção de Videos com
Celular
O curso tem o objetivo de discutir, de forma teórica e prática, a produção de vídeos
a partir de mídias móveis e refletir sobre
as estéticas e narrativas possíveis.
GG

GG

INSCRIÇÕES: QUARTA-FEIRA (08/07)

Canto e treinamento
musical
O Curso tem o objetivo de facilitar o estudo
musical através do Canto, abordando os
conceitos básicos da linguagem musical e
do treinamento auditivo. Além de estudar
o aparelho fonador e as principais técnicas
vocais.
Turma 1 · 25 vagas · 22 h/a
ɴɴ Vera Barros
¡¡ 16/07 a 07/08
TT QUA a SEX · 9h às 11h

Turma 1 · 25 vagas · 24 h/a
ɴɴ Edmundo Vitoriano
¡¡ 16/07 a 05/08
TT TER a SEX · 9h às 11h
 Possuir violão

Música: desvendando os
Modos Gregos
O curso tem o objetivo de estudar os modos gregos e como aplicá-los em acordes,
solos e improvisos.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 21 h/a
ɴɴ Neto Severiano
¡¡ 16/07 a 28/07
TT TER a SEX · 14h às 17h

ARTES

GG

Violão para iniciantes
O curso tem o objetivo de apresentar as
noções básicas para tocar violão através
de um repertório que valoriza a música
popular.

Turma 1 · 25 vagas · 24 h/a
ɴɴ Juvencio Linhares
¡¡ 16/07 a 12/08
TT TER, QUA e QUI · 10h às 12h
 Possuir instrumento musical
(violão, baixo, guitarra, teclado,
sanfona, cavaquinho, bandolim,
etc); ter noção básica de cifras,
acordes e escalas.

Oficina: Práticas de
microfonação de
instrumentos musicais
A oficina tem como objetivo apresentar
várias formas de microfonação de
instrumentos musicais para gravação e
apresentação ao vivo.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 18 h/a
ɴɴ Eduardo Madeira
¡¡ 17/07 a 05/08
TT QUA e SEX · 14h às 17h
 Possuir conhecimento musical.

Oficina: Mixando em casa
Gravação de músicas em voz e violão, em
casa, com técnicas básicas.
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GG

Turma 1 · 25 vagas · 18 h/a
ɴɴ Gil Germano
¡¡ 16/07 a 04/08
TT TER e QUI · 14h às 17h

Oficina: Áudio e
Equipamentos
A oficina tem o objetivo de apresentar
equipamentos de áudio para sonorização
e estúdio.
GG

Turma 1 · 25 vagas · 18 h/a
ɴɴ Henrique Marques.
¡¡ 16/07 a 04/08
TT TER e QUI · 14h às 17h

Teatro: Jogos dramáticos
Com o objetivo de desenvolver as habilidades de improvisação e técnicas de jogos
teatrais, esse curso possibilita a interação
dos participantes com jogos de cena e
atuação de improviso. Ao final do mesmo
faremos uma live de improviso.
GG

Turma 1 · 25 vagas · 24 h/a
ɴɴ Michelle Gandolphi
¡¡ 17/07 a 12/08
TT QUA e SEX · 17h às 20h
 Possuir celular com câmera para
exercícios práticos.

Teatro: voz e movimento
Técnicas vocais, aquecimento, articulação e ressonância vocal; O movimento
corporal como extensão da voz; Estudo
de mesa para construir dinâmicas para
textos curtos e falados; E por fim, serão
construído vídeos de dois minutos com
um dos textos experimentados, que serão
exibidos da JuvTV.

GG

Turma 1 · 25 vagas · 21 h/a
ɴɴ Roberta Bernardo
¡¡ 16/07 a 06/08
TT TER e QUI · 14h às 17h
 Possuir celular com câmera para
exercícios práticos.

Teatro Básico: Monólogos
cômicos
O curso tem por objetivo proporcionar aos
alunos exercícios e técnicas que facilitarão
a escrita, a caracterização e a Interpretação de personagens cômicos para textos
de um só ator.
GG

Turma 1 · 25 vagas · 21 h/a
ɴɴ Luís Alexandre
¡¡ 17/07 a 07/08
TT QUA e SEX · 14h às 17h

Elementos de
composição coreográfica
(Intermediário)
Proporcionar ao aluno possibilidades de
explorar a sua percepção de criar movimentos/coreografias valorizando a criatividade e fundamentos de montagem.

Turma 1 · 25 vagas · 24 h/a
ɴɴ Tamires Freitas
¡¡ 17/07 a 12/08
TT QUA e SEX · 15h às 18h

Ballet Clássico e Dança
Moderna
O presente curso vai ser dividido em dois
momentos: teórico e prático. Com abordagens sobre história do Balé Clássico e da
Dança Moderna, conscientização corporal,
concentração, equilíbrio e aprofundamento das técnicas.
GG

Turma 1 · 20 vagas · 21 h/a
ɴɴ Renato Severo
¡¡ 17/07 a 07/08
TT QUA e SEX · 14h às 17h
 Possuir experiência em Teatro.

Hip Hop Dance: Dicionário
corporal
O curso tem como objetivo explorar as
danças sociais do hip hop dance através
da prática buscando ampliar o repertório
corporal.
GG

GG

Turma 1 · 25 vagas · 24 h/a
ɴɴ Joalano Paulino
¡¡ 17/07 a 12/08
TT QUA e SEX · 15h às 18h
 Possuir espaço em casa para a
execução dos exercícios e tempo
disponível nos horários acima
citados.

TRABALHO E
EMPREGABILIDADE
INSCRIÇÕES: QUINTA-FEIRA (09/07)

Assistente Administrativo
Formação inicial visando a qualificação
para atuação no apoio a setores administrativos, de vendas, contábeis e/ou
financeiros.
Turma 1 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Jânio Maia
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 8h às 12h
GG Turma 2 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Ronaldo Dias
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 8h às 12h
GG
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Turma 3 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Jânio Maia
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 14h às 17h
GG Turma 4 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Ronaldo Dias
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 14h às 17h
GG Turma 5 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Jânio Maia
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 18h às 21h
GG Turma 6 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Ronaldo Dias
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 18h às 21h
GG

Assistente Recursos Humanos
Formação inicial visando a qualificação para atuação nas rotinas
de processos administrativos do setor de recursos humanos (RH)
de uma empresa.
Turma 1 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Wilkar Ramalho
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 8h às 12h
GG Turma 2 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Wilkar Ramalho
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 14h às 17h
GG Turma 3 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Wilkar Ramalho
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 18h às 21h

Departamento Pessoal
Conhecimentos práticos da rotina do departamento pessoal,
legislação trabalhista e previdenciária.
Turma 1 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Verônica Machado
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 8h às 12h
GG Turma 2 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Verônica Machado
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 14h às 18h
GG Turma 3 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Verônica Machado
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 18h às 21h
GG

Empreendedorismo Social
Curso indicado para estudantes e profissionais de todas as áreas
que desejam aliar suas habilidades profissionais à solução de
questões/problemas sociais.
GG

GG

Turma 1 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Thiago Alencar
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 14h às 17h

Design Thinking
O Curso permite uma visão de fora para dentro do negócio, ou
seja, a visão de quem é impactado pela solução, é um modelo
mental que engloba o pensamento sistêmico, no intuito de
construir futuros melhores através dos três pilares: Empatia,
Colaboração e Experimentação.
GG

Turma 1 · 30 vagas · 42 h/a
ɴɴ Thiago Alencar
¡¡ 14/07 a 05/08
TT TER a SEX · 18h às 21h
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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

