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Cursos On-line da Rede Cuca
MARÇO/2021 • INSCRIÇÕES ON-LINE
Cursos gratuitos
PRÉ-REQUISITOS: Endereço de e-mail válido e número de contato de WhatsApp; Computador, Tablet e/ou
Celular; Acesso a internet de banda-larga; Disponibilidade de horário

portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br
FORMAÇÃO E
TECNOLOGIA
INSCRIÇÕES ON-LINE: TER 02/03

FOTOGRAFIA BÁSICA

O curso tem o objetivo de apresentar
os conceitos básicos da Fotografia de
forma teórica e prática.
ii Turma 1 · 20 vagas · 24 h/a
ʖʖ Neto Severiano
ÃÃ 09/03 a 19/03
vv TER a SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a computador e
internet

LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO PHP

O curso tem o objetivo de apresentar,
de forma teórica e pratica as ferramentas de estrutura de dados em
linguagem de programação PHP com
fundamentação lógica para criação de
software, ferramentas essenciais para
o trabalho de criação de programas
computacionais nas mais diversas
áreas.
ii Turma 1 · 20 vagas · 33 h/a
ʖʖ Alexandre Lins
ÃÃ 09/03 a 25/03
vv TER a SEX · 9h às 12h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a computador e
internet

LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO JAVA – O
INÍCIO

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.
ii Turma 1 · 20 vagas · 33 h/a

(certificado ou declaração);
Ter idade a partir de 18 anos;
Ter acesso a computador e/ou
celular Conexão internet
LIBRAS BÁSICO II

Este curso tem como objetivo ampliar os conhecimentos acerca do
vocabulário, expressões e estruturas
da Libras contribuindo para uma boa
comunicação entre surdos e ouvintes
em diversos contextos sociais.
ii Turma 1 · 5 vagas · 24 h/a

ʖʖ Alexandre Lins

ʖʖ Érika Teodósio

ÃÃ 09/03 a 25/03

ÃÃ 17/03 a 09/04

vv TER a SEX · 14h às 17h

vv QUA e SEX · 9h às 12h

»» Ter idade a partir de 15 anos;

»» Ter Conhecimentos Básicos

Ter acesso a computador e
internet

FOTOGRAFIA DE
GASTRONOMIA: ILUMINAÇÃO
E COMPOSIÇÃO

O curso aborda a Fotografia de Gastronomia como mercado de atuação
para fotógrafos em geral, assim como
suas técnicas, composições e a iluminações específicas para o nicho. As
aulas serão remotas, divididas entre
momentos presenciais ao vivo com o
professor no Google Meet, exercícios
para casa com o Google Classroom
e prática fotográfica dos alunos em
suas casas.
ii Turma 1 · 8 vagas · 25 h/a
ʖʖ Thiago Braga
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 18h30 às 21h
»» Ter feito curso de Fotografia
portaldajuventude.juventude.fortaleza.ce.gov.br

em Libras; Ter acesso a
computador/celular com
conexão à Internet
ii Turma 2 · 10 vagas · 24 h/a
ʖʖ Érika Teodósio
ÃÃ 17/03 a 09/04
vv QUA e SEX · 14h às 17h
»» Ter Conhecimentos Básicos
em Libras; Ter acesso a
computador/celular com
conexão à Internet
INGLÊS PARA RECEPÇÃO E
ATENDIMENTO

O curso tem o objetivo de apresentar
os conceitos de gramática e conversação em língua inglesa voltado para
recepção e atendimento.

Cursos e Esportes da Rede Cuca • Fevereiro/2021

Cursos On-line da Rede Cuca
MARÇO/2021 • INSCRIÇÕES ON-LINE
Cursos gratuitos
PRÉ-REQUISITOS: Endereço de e-mail válido e número de contato de WhatsApp; Computador, Tablet e/ou
Celular; Acesso a internet de banda-larga; Disponibilidade de horário
ii Turma 1 · 20 vagas · 30 h/a
ʖʖ Yuska Abreu
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a computador e
internet

PRODUÇÃO DE FILMES
CURTOS: SEM GRANA

O curso tem como objetivo apresentar
possibilidades técnicas para realização
de filmes com baixo custo. Com aprofundamento no estudo da linguagem
cinematográfica e utilização criativa
de recursos para captação de imagem
e som.
ii Turma 1 · 20 vagas · 36 h/a
ʖʖ Thiago Nascimento
ÃÃ 09/03 a 26/03
vv TER a SEX · 9h às 12h
»» Ter idade a partir de 18 anos;

Ter acesso a computador e
internet

ANIMAÇÃO STOP MOTION

O objetivo do curso é apresentar
conceitos e técnicas de iluminação
para vídeo stop motion, técnica de
animação produzida foto a foto. O
curso abordará fotografia e iluminação cinematográfica.
ii Turma 1 · 20 vagas · 36 h/a
ʖʖ Thiago Nascimento
ÃÃ 09/03 a 26/03
vv TER a SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a computador e
internet

FOTOGRAFIA BÁSICA

Neste curso o aluno irá aprender sobre as técnicas básicas de composição
fotográfica, enquadramento e condições de luz de forma teórica e prática.
ii Turma 1 · 20 vagas · 24 h/a
ʖʖ Gecildo Sousa
ÃÃ 09/03 a 19/03
vv TER a SEX · 9h às 12h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a computador e
internet

INGLÊS NA PRÁTICA:
GRAMÁTICA E VOCABULÁRIO

O curso caracteriza-se pelo desenvolvimento concomitante das quatros
habilidades da língua: escuta, fala,
leitura e escrita, a partir da realização de atividades comunicativas.
Nessa perspectiva, serão trabalhados
aspectos gramaticais, vocabulário e
expressões idiomáticas a nível básico.
ii Turma 1 · 20 vagas · 24 h/a
ʖʖ Ellen Freitas
ÃÃ 16/03 a 08/04
vv TER e QUI · 14h às 17h
»» Ter idade mínima de 15 anos;

Ter acesso a computador/
celular com conexão à Internet

INGLÊS PARA LEITURA E
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO:
E-READING

O curso tem ênfase principal no
desenvolvimento da leitura, a partir
da aprendizagem de estratégias de
leitura, leitura de contos literários e
inserção de vocabulário.

ii Turma 1 · 20 vagas · 24 h/a
ʖʖ Ellen Freitas
ÃÃ 16/03 a 08/04
vv TER e QUI · 18h às 21h
»» Ter idade mínima de 15 anos;

Ter acesso a computador/
celular com conexão à Internet

COMO MONTAR ESTÚDIO
FOTOGRÁFICO EM CASA

O curso tem como objetivo apresentar
o conceito de Estúdio Fotográfico e
ferramentas práticas e acessíveis para
construção de um Estúdio Fotográfico
em casa .Apresentando possibilidades
de pequenos espaços para Fotografia
de Produtos ou espaços maiores para
Fotografia de Retratos. Da luz Contínua ao Flash Fotográfico.
ii Turma 1 · 20 vagas · 25 h/a
ʖʖ Gandhi Guimarães
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 18h30 às 21h
»» Ter idade a partir de 18 anos;

Ter acesso a computador e
internet

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
ofício, declaração, ata, relatório, carta,
requerimento, entre outros.
ii Turma 1 · 20 vagas · 33 h/a
ʖʖ Leliana Lopes
ÃÃ 09/03 a 25/03
vv TER a SEX · 9h às 12h
»» Ter idade igual ou superior a
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15 anos; Ter computador ou
celular com acesso à internet

ii Turma 1 · 20 vagas · 25 h/a
ʖʖ Levi Banida

ARQUITETURA E SEGURANÇA
DE REDES

ÃÃ 09/03 a 24/03

Curso tem o objetivo de apresentar
o funcionamento da comunicação de
dados e diferenciar os diversos meios
de transmissão de dados.

»» Ter idade a partir de 18 anos;

ii Turma 1 · 20 vagas · 33 h/a
ʖʖ Leliana Lopes
ÃÃ 09/03 a 25/03
vv TER a SEX · 14h às 17h
»» Ter idade igual ou superior a

15 anos; Ter computador ou
celular com acesso à internet

LIBRAS PARA TURISMO E
ATENDIMENTO

O curso tem o objetivo de apresentar,
de forma teórica e prática, elementos
básicos da Língua Brasileira de Sinais
voltados para as áreas do Turismo e do
Atendimento, trazendo para debate
questões sobre a cultura e identidade
Surda.
ii Turma 1 · 20 vagas · 30 h/a
ʖʖ Paulo Vitor Vilela
ÃÃ 16/03 a 31/03
vv TER a SEX · 9h às 12h
»» Ter idade igual ou superior a

15 anos; Ter computador ou
celular com acesso à internet

ARTE QUEER E AS PRÁTICAS
DE DISSIDÊNCIA/EXISTÊNCIA
CONTEMPORÂNEAS

O curso tem o objetivo de se debruçar
sobre o queer-transviado como anti-metodologia de construção interastica e as possibilidades de resistência/
dissidência através da arte.

vv TER a SEX · 18h30 às 21h

Ter acesso a computador e
Internet

CINEMA DE VANGUARDA E
O DIÁLOGO COM AS ARTES
VISUAIS

O curso tem o objetivo de discutir
conceitualmente o cinema de Vanguarda e os contextos históricos dessa
produção.
ii Turma 1 · 20 vagas · 25 h/a
ʖʖ Solon Ribeiro
ÃÃ 10/03 a 09/04
vv QUA e SEX · 18h30 às 21h
»» Ter idade a partir de 18 anos;

Ter acesso a computador e
internet

ROTEIRO PARA TV E CINEMA:
DO ZERO

Curso teórico e prático que visa abordar as técnicas de escrita de roteiro
para produções cinematográficas e
de séries televisivas.
ii Turma 1 · 20 vagas · 24 h/a
ʖʖ Mauro Ramos
ÃÃ 09/03 a 19/03
vv TER a SEX · 9h às 12h
»» Ter idade mínima de 18 anos;

Ter acesso a computador/
celular com conexão à Internet

EMPREENDEDORISMO
DIGITAL

Conheça as principais plataformas
digitais e aprenda a empreender no
universo digital fazendo uso de ferraportaldajuventude.juventude.fortaleza.ce.gov.br

mentas como softwares, aplicativos,
estratégias de marketing e divulgação
nas redes sociais.
ii Turma 1 · 20 vagas · 24 h/a
ʖʖ Mauro Ramos
ÃÃ 09/03 a 19/03
vv TER a SEX · 14h às 17h
»» Ter idade mínima de 18 anos;

Ter acesso a computador/
celular com conexão à Internet

FOTOGRAFIA: COMO
CONSTRUIR UM ENSAIO
FOTOGRÁFICO

O curso tem o objetivo de discutir o
que vem a ser o ensaio fotográfico, as
características e os tipos de ensaios
fotográficos, além de apresentar
conhecimento teórico e prático para
construção de um ensaio.
ii Turma 1 · 15 vagas · 25 h/a
ʖʖ Ulisses Narciso
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 18h30 às 21h
»» Ter idade mínima de 18 anos;

Ter acesso a computador/
celular com conexão à Internet

INGLÊS BÁSICO:
DESCOMPLICANDO A
GRAMÁTICA

O curso tem o objetivo de apresentar
os elementos básicos da língua inglesa
de forma simples e descomplicada.
ii Turma 1 · 20 vagas · 24 h/a
ʖʖ Jéssica Marques
ÃÃ 16/03 a 26/03
vv TER a SEX · 9h às 12h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a computador e
internet
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DESIGN GRÁFICO DO ZERO

O curso tem como objetivo, apresentar
noções básicas para iniciantes na área
do Design Gráfico e produção digital.
ii Turma 1 · 20 vagas · 30 h/a
ʖʖ Gleison Oliveira
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 9h às 12h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a computador e
internet
ii Turma 2 · 20 vagas · 30 h/a
ʖʖ Gleison Oliveira
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir de 15 anos;
Ter acesso a computador e
internet
VIDEO MARKETING

O curso tem como objetivo discutir
elementos conceituais e a técnica da
produção de vídeos para plataformas
digitais.
ii Turma 1 · 15 vagas · 30 h/a
ʖʖ Renata Cavalcante
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir de 18 anos;

Ter acesso a computador e
internet

PLANILHA ELETRÔNICA
PARA NEGÓCIOS

O curso tem o objetivo de desenvolver
planilhas eletrônicas para uso em negócios, projetos pessoais financeiros
e contábeis, cálculos de pagamentos,
fluxo de caixa, entre outros.

ii Turma 1 · 20 vagas · 30 h/a

ii Turma 1 · 15 vagas · 15 h/a

ʖʖ Leonardo Lemos

ʖʖ Gil Germano

ÃÃ 09/03 a 24/03

ÃÃ 09/03 a 25/03

vv TER a SEX · 14h às 17h

vv TER e QUI · 14h às 17h

»» Ter idade a partir de 18 anos;

»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso a computador e
internet
ii Turma 2 · 20 vagas · 30 h/a
ʖʖ Leonardo Lemos
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 18h às 21h
»» Ter idade a partir de 18 anos;
Ter acesso a computador e
internet
FOTOGRAFIA:
ENQUADRAMENTO E
COMPOSIÇÃO

O curso tem o objetivo de abordar
dois conceitos básicos da fotografia:
o enquadramento e a composição. A
partir desses conceitos centrais será
pensada a produção de imagem como
um todo.
ii Turma 1 · 15 vagas · 30 h/a
ʖʖ Ulisses Narciso
ÃÃ 09/03 a 24/03
vv TER a SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter computador e acesso à
internet

ARTES
INSCRIÇÕES ON-LINE: QUA 03/03

Ter acesso a internet no
celular ou computador e saber
tocar violão, ou ter noção de
canto.

INSTRUMENTOS DE CORDAS
PARA INICIANTES: MÓDULO
II

O curso tem o objetivo de estudar
os primeiros passos no instrumento
escolhido pelo aluno aplicando os
conhecimentos ao repertório que o
aluno quer tocar.
ii Turma 1 · 10 vagas · 30 h/a
ʖʖ Juvêncio Linhares
ÃÃ 19/03 a 28/04
vv QUA e SEX · 9h às 12h
»» Ter idade a partir dos 14

anos; Possuir instrumento
harmônico (violão, baixo,
guitarra, teclado, sanfona,
cavaquinho, bandolim etc.) e
boa conexão de internet.

INICIAÇÃO AOS MODOS
GREGOS

O curso tem por objetivo estudar os
modos gregos desde seus conceitos
iniciais trabalhando os conteúdos
teóricos de maneira prática.
ii Turma 1 · 15 vagas · 30 h/a

OFICINA GRAVANDO VOZ E
VIOLÃO: INTERMEDIÁRIO

ʖʖ Juvêncio Linhares

A oficina tem como objetivo ensinar
as técnicas básicas sobre como captar
voz e violão em homestúdio.

vv QUA e SEX · 14h às 17h

portaldajuventude.juventude.fortaleza.ce.gov.br

ÃÃ 19/03 a 28/04
»» Ter idade a partir dos 14 anos.
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BALLET CLÁSSICO BÁSICO III

As aulas serão divididas em dois
campos: prático-teórico. O suporte
teórico facilitará a compreensão dos
movimentos na hora da execução
dos passos. Introdução a variações de
repertórios. Os alunos precisam saber
executar passos como: plié, tendu,
jeté, rond de jambe, fondu, grand-battement, pequenos e grandes
saltos.
ii Turma 1 · 15 vagas · 21 h/a
ʖʖ Joalano Paulino
ÃÃ 10/03 a 30/04
vv QUA e SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14

anos; Os alunos que fizeram
o módulo anterior e foram
aprovados terão prioridade na
inscrição.

MÚSICA PRÁTICA DE
CONJUNTO: ROCK POP
NACIONAL

Prática musical coletiva com diferentes formações de instrumentos, voz,
sob o estilo Rock Pop Nacional
ii Turma 1 · 10 vagas · 21 h/a
ʖʖ Nildo Bastos
ÃÃ 10/03 a 31/03
vv QUA e SEX · 9h às 12h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Conhecimento Básico no
instrumento: Violão; Baixo;
Guitarra; Teclado; Bateria; Voz.

MÚSICA PRATICANDO EM
GRUPO: CEARÁ E SEUS
INFLUENTES.

Colocar em prática o que se está estudando em seu instrumento, melhorar
sua desenvoltura trabalhando em

grupo com musicas do Ceará e seus
Influentes.
ii Turma 1 · 10 vagas · 21 h/a

ii Turma 1 · 15 vagas · 12 h/a
ʖʖ Eduardo Madeira
ÃÃ 13/03 a 03/04

ʖʖ Nildo Bastos

vv SÁB · 9h às 12h

ÃÃ 10/03 a 31/03

»» Ter idade a partir dos 14 anos.

vv QUA e SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Conhecimento Básico no
instrumento: Violão; Baixo;
Guitarra; Teclado; Bateria; Voz.

JAZZ DANCE

Jazz voltado para todos os públicos
trabalhando a técnica nível iniciante.
Trabalhar a técnica corporal e a musicalidade.
ii Turma 1 · 10 vagas · 22 h/a
ʖʖ Ana Dulce
ÃÃ 11/03 a 27/04
vv TER e QUI · 10h às 12h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Turma voltada para o jazz
intermediário.
ii Turma 2 · 10 vagas · 22 h/a
ʖʖ Ana Dulce
ÃÃ 11/03 a 27/04
vv TER e QUI · 14h às 16h
»» Ter idade a partir dos 14 anos.
OFICINA DE TRILHAS
SONORAS PARA DANÇA

A Oficina tem como objetivo, ajudar
jovens a criar trilhas sonoras para
espetáculos de dança utilizando software gratuito e instrumentos virtuais. Na Oficina os jovens aprenderem
a produzir trilhas mesmo não sendo
músicos.

portaldajuventude.juventude.fortaleza.ce.gov.br

INICIAÇÃO A DANÇA HOUSE

Tratar os conceitos básicos da
música em geral e do gênero house
music aplicados a técnica da dança,
vocabulário, ritmo, espacialidade e
direcionamento.
ii Turma 1 · 10 vagas · 32 h/a
ʖʖ Loly
ÃÃ 09/03 a 29/04
vv TER e QUI · 9h às 11h
»» Ter idade a partir dos 14 anos.
ii Turma 2 · 15 vagas · 32 h/a
ʖʖ Loly
ÃÃ 09/03 a 29/04
vv TER e QUI · 14h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14 anos.

TEATRO BÁSICO: A VOZ NO
TEATRO

O curso tem por objetivo pesquisar e
promover experiências com cuidados
e criações vocais para Teatro.
ii Turma 1 · 20 vagas · 21 h/a
ʖʖ Renato Severo
ÃÃ 10/03 a 07/04
vv QUA e SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet.

GRUPO DE TEATRO:
PRODUÇÃO TEXTUAL

O curso tem por objetivo aprofundar
os estudos de texto e de interpretação
para futuras montagens.
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ii Turma 1 · 10 vagas · 44 h/a
ʖʖ Renato Severo
ÃÃ 09/03 a 29/04
vv TER, QUI e SÁB · 18h às 20h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

fazer parte do grupo de Teatro
do Cuca Mondubim.

OFICINA: LEITURA DE
PARTITURA

O curso tem o objetivo de oferecer os
princíos básicos da leitura de partitura.
ii Turma 1 · 15 vagas · 9 h/a
ʖʖ Edmundo Vitoriano
ÃÃ 23/03 a 30/03
vv TER e QUI · 14h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter noção em tocar algum
instrumento ou canto.

TEATRO: ESTUDO DO TEXTO
TEATRAL

O curso propõe um estudo inicial
sobre o texto teatral, estudando sobre
a sua estrutura de formação e seus
componentes, elementos que dão suporte para a criação do ator em cena.
ii Turma 1 · 10 vagas · 24 h/a
ʖʖ Swianne Farias
ÃÃ 09/03 a 01/04
vv TER e QUI · 18h às 21h
»» Ter idade a partir dos 14

anos; Ter acesso a internet
nos dias das aulas; aparelho
celular, tablet ou computador
disponível e exclusivo nesses
dias e horários ; ter um
dispositivo com câmera para
as aulas.

BALLET CLÁSSICO BÁSICO

O curso terá como objetivo desenvolver habilidades adquiridas na técnica
base e princípio do ballet clássico em
crianças que já iniciaram o ballet.
ii Turma 1 · 10 vagas · 22 h/a
ʖʖ Giovanna Santos
ÃÃ 10/03 a 28/04
vv QUA e SEX · 9h às 10h30
»» Ter idade entre 8 e 12 anos.

BALLET CLÁSSICO BÁSICO II

O curso terá como objetivo desenvolver habilidades adquiridas na técnica
base do ballet, preparando os jovens
para níveis mais altos de técnica e habilidades e segurança em expressão
corporal cênica.
ii Turma 1 · 10 vagas · 22 h/a
ʖʖ Giovanna Santos
ÃÃ 10/03 a 28/04
vv QUA e SEX · 10h30 às 12h
»» Ter idade a partir dos 13 anos.

TEATRO: CORPO E ESPAÇO
CÊNICO

O curso terá como mote o estudo estético e cultural sobre mandalas para
estimular relações com o espaço e o
corpo cênico. Assim, será vivenciado
técnicas para despertar o corpo e
estratégias de conhecimento dos diversos espaços da cena. Por fim, cada
jovem gravará sua produção para ser
exposta no canal da JuvTv.
ii Turma 1 · 21 vagas · 20 h/a
ʖʖ Roberta Bernardo
ÃÃ 09/03 a 30/03
vv TER e QUI · 14h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14

anos; Ter acesso à internet,
celular e ou computador e
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disponibilidade nos dias e
horário do curso.
TEATRO: PRODUÇÃO
TEXTUAL

A proposta deste curso é realizar
leituras de alguns textos teatrais,
debater sobre estruturas e conteúdos
dos mesmos e em equipes, dialogar
sobre temas que queiram falar para
que seja construido o seu texto teatral. Todas as criações serão digitadas,
impressas, apresentadas na turma
e disponibilizadas para a biblioteca
da Rede CUCA Jangurussu para que
outras pessoas possam ler.
ii Turma 1 · 20 vagas · 21 h/a
ʖʖ Roberta Bernardo
ÃÃ 09/03 a 30/03
vv TER e QUI · 17h às 20h
»» Ter idade a partir dos 14 anos.

FISIOLOGIA DA VOZ E
APRECIAÇÃO DO CANTO
NA HISTÓRIA DA MÚSICA
OCIDENTAL

O Curso tem o objetivo de facilitar
a compreensão do Canto em seu
percurso histórico, como fenômeno
musical, na cultura Brasileira. Além do
estudo do aparelho fonador e higiene
vocal.
ii Turma 1 · 20 vagas · 25 h/a
ʖʖ Vera Barros
ÃÃ 10/03 a 09/04
vv QUA e SEX · 14h às 16h30
»» Ter idade a partir dos 14 anos.

CANTO E TREINAMENTO
MUSICAL

O Curso tem o objetivo de facilitar
o estudo musical através do Canto,
abordando os conceitos básicos da
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linguagem musical e do treinamento
auditivo. Além de estudar o aparelho
fonador e as principais técnicas vocais.
ii Turma 1 · 20 vagas · 22 h/a
ʖʖ Vera Barros
ÃÃ 10/03 a 02/04
vv QUA, QUI e SEX · 10h às 12h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet, celular e
ou computador

OFICINA: MIXAGEM E TEORIA
DE ÁUDIO

A oficina tem o objetivo de apresentar
o mundo por trás de uma mixagem e
teoria de áudio.
ii Turma 1 · 15 vagas · 18 h/a
ʖʖ Henrique Marques
ÃÃ 10/03 a 26/03
vv QUA e SEX · 14h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet e contas
ativas no Whatsapp e Gmail.

TEATRO BÁSICO:
CONSCIÊNCIA CORPORAL

O curso propõe exercícios e técnicas
experimentadas durante os encontros
que desenvolvam um conhecimento
e uma prática corporal por parte do
participante e busca aprimorar a
expressão corporal dos atores.
ii Turma 1 · 10 vagas · 24 h/a
ʖʖ Swianne Farias
ÃÃ 09/03 a 01/04
vv TER e QUI · 14h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.

BALLET CLÁSSICO BÁSICO

O curso terá como objetivo desenvolver habilidades adquiridas na técnica
base e princípio do ballet clássico em
crianças que já iniciaram o ballet.
ii Turma 1 · 10 vagas · 22 h/a
ʖʖ Giovanna Santos
ÃÃ 10/03 a 28/04
vv QUA e SEX · 14h30 às 15h30
»» Ter idade entre 8 e 12 anos; Ter

acesso à internet, celular e ou
computador

BALLET CLÁSSICO BÁSICO II

O curso terá como objetivo desenvolver habilidades adquiridas na técnica
base do ballet, preparando os jovens
para níveis mais altos de técnica e habilidades e segurança em expressão
corporal cênica.
ii Turma 1 · 10 vagas · 22 h/a
ʖʖ Giovanna Santos
ÃÃ 10/03 a 28/04
vv QUA e SEX · 15h30 às 17h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.

NOÇÕES BÁSICAS DAS
TÉCNICAS CIRCENSES NA
CENA

Fundamentos e noções básicas das
técnicas circenses que visa aos participantes um primeiro contato com
essa atividade corporal, contribuindo
assim, para o processo criativo individual e coletivo na cena.
ii Turma 1 · 10 vagas · 21 h/a
ʖʖ Edmar Cândido
ÃÃ 09/03 a 22/04
vv TER e QUI · 15h às 16h30
»» Ter idade a partir dos 14 anos;
portaldajuventude.juventude.fortaleza.ce.gov.br

Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.
ii Turma 2 · 10 vagas · 21 h/a
ʖʖ Edmar Cândido
ÃÃ 09/03 a 22/04
vv TER e QUI · 16h30 às 18h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;
Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.
DANÇAS URBANAS:
APRENDIZAGENS
COREOGRÁFICAS

O curso pretende abordar as Danças
Urbanas através de aprendizagens
de sequências coreográficas, onde
serão aplicadas a partir dos passos
fundamentais das danças Hip-Hop,
House, Dancehall, Afro dance entre
outras manifestações corporais afro-diaspóricas.
ii Turma 1 · 15 vagas · 28 h/a
ʖʖ Erick Flor
ÃÃ 09/03 a 22/04
vv TER e QUI · 9h30 às 11h30
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.

DO REGGAE AO DANCEHALL

Essa formação pretende trazer o entendimento corporal do Dancehall Old
School trazendo os movimentos de
Reggae e Skankin que influenciaram
bastante a estética dessa dança. As
aulas serão constituídas de exercícios,
experimentações e aplicação de
movimentos básicos e improvisações
direcionadas o Dancehall.
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ii Turma 1 · 15 vagas · 28 h/a
ʖʖ Erick Flor
ÃÃ 09/03 a 22/04
vv TER e QUI · 13h às 15h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.

TEORIA E PRÁTICA DE
SOLFEJO

Propiciar a escrita e leitura musicalmente.
ii Turma 1 · 10 vagas · 28 h/a
ʖʖ Ferreira Júnior
ÃÃ 10/03 a 23/04
vv QUA e SEX · 13h às 15h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.

TEORIA MUSICAL
ORIENTADO AO TECLADO

Desenvolver práticas de conjunto e
leitura com o teclado.
ii Turma 1 · 10 vagas · 28 h/a
ʖʖ Ferreira Júnior
ÃÃ 10/03 a 23/04
vv QUA e SEX · 15h às 17h
»» Ter idade a partir dos 14 anos;

Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.

e/ou computador.
INTRODUÇÃO À DANÇA
CONTEMPORÂNEA

O curso tem por objetivo apresentar
uma pesquisa sobre os moveres do
corpo na contemporaneidade e seu
processo de criação cênica a partir da
vivência de cada sujeito (intérprete
criador).
ii Turma 1 · 8 vagas · 34 h/a
ʖʖ Joalano Paulino
ÃÃ 02/03 a 27/04
vv TER e QUI · 9h às 12h
»» Ter idade mínima de 14 anos;

Ter acesso à internet, celular
e/ou computador.

TRABALHO E
EMPREGABILIDADE
INSCRIÇÕES ON-LINE: QUA 03/03

GESTÃO COMERCIAL,
ADMINISTRATIVA E DE
PESSOAL

O curso visa a capacitação para a
prática da organização e controle,
ampliando a visão sobre funcionamento dos setores, compreendendo a
empresa como organização sistêmica.
ii Turma 1 · 15 vagas · 60 h/a
ʖʖ Ronaldo Dias

GRAVANDO VOZ E VIOLÃO

ÃÃ 09/03 a 01/04

Aprenda a produzir sua música gravando voz e violão.

vv TER a SEX · 8h às 12h

ii Turma 1 · 10 vagas · 9 h/a
ʖʖ Augusto Nuvem

»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a internet.

ii Turma 2 · 15 vagas · 60 h/a

ÃÃ 13/03 a 27/03

ʖʖ Ronaldo Dias

vv SÁB · 9h às 12h

ÃÃ 09/03 a 01/04

»» Ter idade a partir dos 14 anos;

vv TER a SEX · 13h às 17h

Ter acesso à internet, celular

»» Ter idade a partir de 15 anos;
portaldajuventude.juventude.fortaleza.ce.gov.br

Ter acesso a internet.
ii Turma 3 · 15 vagas · 60 h/a
ʖʖ Jânio Maia
ÃÃ 09/03 a 01/04
vv TER a SEX · 8h às 12h
»» Ter idade a partir de 15 anos;

Ter acesso a internet.
ii Turma 4 · 15 vagas · 60 h/a
ʖʖ Jânio Maia
ÃÃ 09/03 a 01/04
vv TER a SEX · 13h às 17h
»» Ter idade a partir de 15 anos;
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
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