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Cursos rápidos em julho abrem chance de aumentar conhecimento
(Ana Paula Verly)
RIO - A profusão de cursos rápidos oferecidos pelas instituições de ensino da cidade convidam ao chamado ócio criativo
durante as férias de julho. Há opções de alegrar o respeitado sociólogo italiano Domenico De Masi, o autor do conceito
segundo o qual as idéias geniais – moeda mais valorizada no mercado de trabalho atual – surgem da combinação de
estudo e lazer. Nas horas vagas entre os momentos de sombra e água fresca, é possível turbinar o currículo,
desenferrujar algum idioma estrangeiro há muito não praticado ou simplesmente agregar mais cultura, seja em aulas
online ou presenciais.
Trocar a praia pela carteira escolar pode fazer bem ao bolso no futuro, incentiva o economista do Centro de Politicas
Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Marcelo Néri ao citar uma pesquisa do fim do ano passado, que revelou
salários em média 42% maiores para quem tem pós-graduação.
– Fazer esse cursos rápidos para dar um upgrade na educação é uma forma de conquistar esse salário maior – analisa. –
Hoje em dia, na era do conhecimento e da globalização, o estudo de língua estrangeira – inglês e espanhol em particular
– e os cursos que desenvolvam alguma habilidade na área de informática dão um diferencial importante.
Arte e investimentos
Outra vantagem é a ampliação do campo de conhecimento, já que as universidades brasileiras restringem o estudo a uma
área específica. Durante a faculdade, os americanos, por exemplo, frequentam cursos de várias áreas. Cursar algo que
não tenha nada a ver com a carreira, durante as férias, desenvolve a “formação geral”, nas palavras de Néri.
É o que torna as turmas dos cursos de extensão em artes e design da PUC-Rio tão heterogêneas em julho. Normalmente
com mais de dois meses de duração, elas são oferecidos nas férias. em formato “enxuto”, segundo a planejadora de
marketing da Coordenação Central de Extensão (CCE) da PUC, Cíntia Rygaard, a fim de atender alunos de direito,de
informática e até de tecnologia da informação, que não têm tempo no resto do ano.
– Os alunos são, em geral, adultos que querem ter dinamismo e conhecer pessoas do mercado. Os cursos são
tradicionais, com grande procura todos os anos – conforme Cíntia define o perfil dos frequentados das aulas de 3D,
photoshop e roteiro para cinema.
Quem quer aproveitar a cuca fresca para mergulhar em assuntos densos têm chances com os carros-chefes do IBMEC:
“Finanças para Profissionais Não-Financeiros”, que requer apenas uma calculadora financeira; e “Valuation – Avaliação
de Investimentos”, que capacita o aluno a reunir embasamento teórico “capaz de viabilizar uma boa avaliação de
preços”.
A professora da faculdade de administração da FGV Sylvia Vergara é a favor da escolha de cursos relacionados à área já
estudada pelo aluno, além de informática e idiomas, para um aperfeiçoamento constante durante as férias.
– Faz um, depois faz outro e outro. Não é um curso que vai garantir a entrada no mercado, em período de crise. É a
competência. Não basta o certificado, tem que demonstrar o domínio do que aprendeu – adverte.
Confira as opções de curta duração para o próximo mês:
Aliança Francesa
Actualité Chanson: 2ª e 4ª, na filial de Botafogo, das 19h às 20h30. Estudo do francês por meio de canções de
intérpretes da atualidade, com atividades escritas e orais; Destination Voyage: Curso preparatório para viagem de
turismo, estudos ou trabalho em país de língua francesa, em 12 horas.
Estácio de Sá
Gestão de pessoas: Barra l, de 13/07 a 22/07; 2ª e 4ª; das 18h às 22h. O novo modelo de gestão de pessoas, recrutamento
e seleção, avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento e motivação no trabalho; Avaliação de agentes de
riscos ambientais: Barra I, de 13/07 a 22/07; 2ª e 4ª; das 8h ao meio-dia. R$ 20. Higiene ocupacional, reconhecimento
dos riscos, operação de equipamentos de medição e abordagem do posto de trabalho; O regime militar no Brasil: Campo
Grande, de 13/07 a 22/07; 2ª e 4ª, das 18h às 22h. R$ 20. Antecedentes do golpe civil-militar de 1964 e consequências.

Fundação Getúlio Vargas
Cursos online gratuitos de Diversidade na Organização, Ciência e Tecnologia, Ética e Recursos Humanos.
Yázigi
Para quem já precisava ter aprendido: Curso intensivo de com um mês de duração, para quem tem mais de 13 anos em
qualquer nível de inglês; Preparatório do D.E.L.E.: Curso de preparação para obtenção do Diploma Intermédio de
Espanhol da Universidade de Salamanca (D.E.L.E.l).
Ibmec
Finanças para Profissionais Não-Financeiros: A partir de 6/07; carga horária de 36 horas. R$1.780. Proporciona a
compreensão do funcionamento da área financeira das empresas, sua relação com os mercados de capitais e instituições
financeiras; Valuation - Avaliação de Investimentos: Discute métodos de precificação de ativos com ênfase no método
de Fluxo de Caixa Descontado. A partir de 14/07; 36 horas. R$ 1.980.
Parque Lage
Fotografia como arte: 7, 8 e 9/07, das 19h30 às 22h30. R$150 (desconto de 50% para estudantes). Oficina teórica sobre
questões históricas e conceituais da fotografia na arte contemporânea.
PUC
Design da Estrutura Narrativa Cinematográfica (Roteiro para Cinema): Gávea, de 2 a 11/08, 3ª e 5ª, das 19h às 22h.
Pagamento em duas parcelas de R$ 425. 3Ds Max: Gávea, de 13 a 24/07/2009, 2ª a 6ª, das 09h ao meio-dia, R$ 597;
Flac: Centro, de 29/06 a 3/07, 2ª a 6ª, das 9h ao meio-dia e de 13h às 17h. R$ 1.100. Análise do software Flac (Itasca),
programas de análise numérica avançada de problemas geotécnicos 2D; Métodos Ágeis: Centro, de 20 a 23/07, 2ª a 5ª,
das 18h às 22h. R$ 547. Apresentar em uma semana o método Scrum.
Senac
Produção executiva para o novo mercado fonográfico: planejamento artístico, estratégias de comercialização e
distribuição de música em pontos de venda físicos e online. Copacabana, 13/07 a 29/07, 2ª e 4ª, das 19h às 22h. R$ 320.
Planilhas eletrônicas – Excel avançado: Centro, 06/7 a 13/7, 2ª a 5ª, de 8h30 às 12h30, R$ 325.
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