27 anos

•
•
•
•
•
•
•
•

Professor Sandromir Almeida

Consultor de T.I. desde 1995
Professor e Palestrante há 22 anos
Pós em Ciência de Dados e Big Data
MBA em Gestão de Tecnologia da Informação
Formação - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
UX/UI Designer, Full Stack, Hard/Soft Skills, BI, SEO, Office Specialist, Hardware, Rede, Designer Gráfico, Videomaker e
Trader Cripto.
Leciono: Treinamentos Técnico e FIC em Escolas, Faculdades, Empresas, Instituições do Governo e Particular, nas áreas de
Informática Avançada, Office Avançado, MS Project, BI, Web, Editoração Gráfica e Eletrônica, Edição e Animação de
Vídeo, Hardware Avançado, Redes e Programação.
CEO da CTSDigital Consultoria, Treinamentos e Serviços de Informática Ltda.

Portfólio de Treinamentos e Palestras

27 anos

Professor Sandromir Almeida

SENAI - Leopoldina

SENAI - Pirituba

Instituto Sociedade Benfeitora Jaguaré

Fundação Bradesco

Portão 7 - SPFC

SENAC

Colégio Visconde de Porto Seguro

Clever Brindes

27 anos

Professor Sandromir Almeida

CIESP - Sul

CIESP - Leste

CIESP - Oeste

Fundação Bradesco

Login Logística Marítima

Clever Brindes

Instituto Cláudio Ayabe

SENAC

27 anos

Treinamentos Personalizados

Treinamentos e Palestras de informática em Escolas, Empresas e Particular.
Disponibilidade de Notebooks e Datashow, necessitando apenas de um pequeno espaço
para a realização do treinamento.
Informática
Básica e
Avançada

Hardware
e Redes

Web Design

Design Gráfico

Editoração Eletrônica

Programação
Edição de Vídeo

27 anos

X

Palestra:
Produtividade com Excel

Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Apresentar os recursos de planilhas e relatórios gerenciais,
mostrar sua importância no mercado de trabalho e as
vantagens em usá-la, além de demonstrar sua
aplicabilidade.

•
•
•
•
•
•
•
•

Público Alvo
Todas as pessoas envolvidas no controle de cálculos,
gráficos e relatórios. Este é o software mais utilizado no
mundo, seja uso profissional ou pessoal.

A evolução do Excel
Como usar sem medo
Mundo corporativo
Facilitadores com teclas de atalhos
Funções matemáticas, estatísticas, lógicas, financeiras, data e hora
Automatizando com Macros
Importar dados da Web
Protegendo com senhas

Carga Horária
02 horas

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Aprenda Excel do básico ao avançado em apenas 5 módulos.

X

Apenas 05 alunos por turma

Curso:
Excel 2019 - Módulo I

Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes os principais conceitos e
habilidades desta ferramenta de Planilha Eletrônica,
trabalhando com cálculos, gráficos, funções, aparência e
impressão.

• Conhecendo o ambiente do Excel, dimensões, seleção, sequência e
movimentação
• Trabalhando com cálculos simples
• Funções SOMA, MÉDIA, MÁXIMO e MÍNIMO
• Referência Relativa
• Formatação de planilha
• Gráficos
• Impressão

Público Alvo
Todas as pessoas envolvidas no controle de cálculos,
gráficos e relatórios. Este é o software mais utilizado no
mundo, seja uso profissional ou pessoal.

Carga Horária
Pré-requisito

08 horas de treinamento*

Para obter o melhor aproveitamento deste curso de Excel
Básico, o aluno deverá ter conhecimentos de informática e
noções matemáticas.

Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Aprenda Excel do básico ao avançado em apenas 5 módulos.

X

Apenas 05 alunos por turma

Curso:
Excel 2019 - Módulo II

Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Este “Módulo II” vem proporcionar aos participantes mais
conhecimentos e habilidades desta ferramenta de Planilha
Eletrônica, trabalhando com cálculos, função condicional,
dados, filtros, porcentagem, formatação condicional e
proteção.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Público Alvo
Todas as pessoas envolvidas no controle de cálculos,
gráficos e relatórios. Este é o software mais utilizado no
mundo, seja uso profissional ou pessoal.

Pré-requisito
Para obter o melhor aproveitamento deste curso o aluno
deverá ter conhecimentos do Excel Módulo I.

Fixar Célula, Linha e Coluna
O uso das referências Relativa, Absoluta e Mista
Porcentagem
Inserir comentário
Funções de Contar
Fórmula condicional SE
Classificação de dados
Carga Horária
Filtros
08 horas de treinamento*
Formação condicional
Validação de dados
Recursos
Trabalhando com proteções
Notebook e Datashow
Impressão com Área e Cabeçalho

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Aprenda Excel do básico ao avançado em apenas 5 módulos.

X

Apenas 05 alunos por turma

Curso:
Excel 2019 - Módulo III

Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes habilidades no uso de
recursos do Excel Módulo III, aprimorando e
desenvolvendo planilhas sofisticadas, controlando e
manipulando com mais eficácia o fluxo das informações.

•
•
•
•
•
•

Público Alvo

Trabalhando com Atingir Meta
Funções SOMASE, MÉDIASE
Vincular dados entre planilhas e arquivos
Vincular dados da Internet
Filtro Avançado
Funções Condicionais como: SE, E, OU, PROCV e PROCH

Todas as pessoas envolvidas no controle de cálculos,
gráficos, relatórios e que buscam sempre melhorias no
controle de suas informações.

Carga Horária

Pré-requisito

Recursos

Para obter o melhor aproveitamento deste curso o aluno
deverá ter conhecimentos do Excel Módulo II.

Internet, Notebook e Datashow

08 horas de treinamento*

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Aprenda Excel do básico ao avançado em apenas 5 módulos.

X

Apenas 05 alunos por turma

Curso:
Excel 2019 - Módulo IV

Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes habilidades no uso de
recursos do Excel Módulo IV, aprimorando e
desenvolvendo planilhas sofisticadas, controlando e
manipulando com mais eficácia o fluxo das informações.

•
•
•
•

Público Alvo

Carga Horária

Todas as pessoas envolvidas no controle de cálculos,
gráficos, relatórios e que buscam sempre melhorias no
controle de suas informações.

08 horas de treinamento*

Funções de Arredondamentos, Textos, Erros e Pesquisas
Funções de Data/Hora e Cálculo de Horas Extras
Funções Financeiras
Usando Solver

Recursos
Notebook e Datashow

Pré-requisito
Ter DOMÍNIO do conteúdo de Excel Módulo III.

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Aprenda Excel do básico ao avançado em apenas 5 módulos.

X

Apenas 05 alunos por turma

Curso:
Excel 2019 - Módulo V

Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes habilidades no uso de
recursos do Excel Módulo V, aprimorando e
desenvolvendo planilhas sofisticadas, controlando e
manipulando com mais eficácia o fluxo das informações.

•
•
•
•
•

Trabalhando com Cenários
Tabelas e Gráficos Dinâmicos
Macros, Gravando e Controlando
Criando Formulário de Controle
Melhorando a aparência com Layout e Hyperlinks

Público Alvo
Todas as pessoas envolvidas no controle de cálculos,
gráficos, relatórios e que buscam sempre melhorias no
controle de suas informações.

Pré-requisito
Ter DOMÍNIO do conteúdo de Excel Módulo IV.

Carga Horária
08 horas de treinamento*

Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Apenas 05 alunos por turma

W

Curso:
Word 2019

Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Explorar os recursos básicos do Microsoft Word, de forma
que o participante adquira habilidades e conhecimentos
para criar, formatar e imprimir documentos profissionais.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Público Alvo
Todas as pessoas que necessitam de conhecimento em
edição de documento texto para uso pessoal ou
profissional.

Pré-requisito
Para obter o melhor aproveitamento deste curso de Word,
o aluno deverá ter conhecimentos de Windows Básico.

Introdução e Digitação de texto
Verificação Ortográfica
Formas de Selecionar
Alinhamentos e Formatações
Marcadores e Numeradores
Tabelas, Colunas e Capitular
Inserir Imagens, Formas e Símbolos
Salvar, Proteger e PDF
Cabeçalho e Rodapé
Configurar Impressão
Modelos de Documentos
Criar Sumário

Carga Horária
08 horas de treinamento*
Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Apenas 05 alunos por turma

P

Curso:
PowerPoint 2019

Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes os principais conceitos e habilidades
desta ferramenta de apresentação, utilizando de recursos
Áudio/Visual tornando sua apresentação mais atraente,
importante e profissional.

• Conceitos de uma boa apresentação
• Trabalhando com Slides
• Inserindo objetos, como imagens, gráficos, SmartArt, formas,
caixa de textos, etc.
• Formatação
• Animação de Objetos
• Transição de Slides
• Zoom
Carga Horária
• Controlando Tempo
08 horas de treinamento
• Áudio e Vídeo
• Impressão
Recursos
• Como usar Slide Mestre
• Salvar e Exportar
Notebook e Datashow

Público Alvo
Todas as pessoas envolvidas na realização de palestras, seminários,
em reuniões de negócios, organização de informações, ou até
mesmo de uso pessoal criando uma retrospectiva com fotos.

Pré-requisito
Para obter o melhor aproveitamento deste curso de PowerPoint, o
aluno deverá ter conhecimentos de informática básica.

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Apenas 05 alunos por turma

Curso:
MS-Project - Módulo I
Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes os principais conceitos e habilidades
desta ferramenta mais importante do mercado de trabalho.
Facilitando o planejamento e acompanhamento, resultando
eficácia no gerenciamento de projetos.

•
•
•
•
•
•
•

Público Alvo
Gerentes, coordenadores, engenheiros, aprendiz, líderes de projeto
ou todas as pessoas envolvidas no processo de um projeto.

Planejamento e desenvolvimento de escopo
Conceitos da data de início e período do projeto
Ajuste de calendários
Trabalhando com tarefas e durações
Exibir o resumo do projeto
Anexar escopo e outras informações ao projeto
Diferenciar o tipos de vínculos entre tarefas

Carga Horária
Pré-requisito

08 horas de treinamento*

Para obter o melhor aproveitamento deste curso de MS-Project, o
aluno deverá ter conhecimentos de informática e habilidades de
planejamentos e desenvolvimento de tarefas.

Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Apenas 05 alunos por turma

Curso:
MS-Project - Módulo II
Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes os principais conceitos e
habilidades desta ferramenta mais importante do mercado
de
trabalho.
Facilitando
o
planejamento
e
acompanhamento, resultando eficácia no gerenciamento
de projetos.

Gerentes, coordenadores, engenheiros, aprendiz, líderes
de projeto ou todas as pessoas envolvidas no processo de
um projeto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pré-requisito

Carga Horária

Ter DOMÍNIO do conteúdo MS-Project Módulo I.

08 horas de treinamento*

Público Alvo

Montando a planilha de recursos e seus custos
Determinar o tipo da tarefa
Exibindo custos, trabalho, etc.
Atribuição de recursos as tarefas
Gerenciar tarefas e recursos em uso
Acompanhamento do projeto com gráfico de Gantt, etc.
Desenvolvendo Relatórios
Trabalhar com linha base
Backup
Proteção e Exportação/Importação

Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Curso de Montagem, Instalação e Manutenção de Computadores

Apenas 05 alunos por turma

Curso:
Hardware Completo na Prática
Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Ao final do treinamento os participantes serão capazes de
executar a montagem, instalar sistema operacional,
atualizar drives e utilizar técnicas avançadas para
manutenção de computadores.

✓Introdução ao hardware
✓Componentes e suas especificações
✓Montagem do Computador
✓MS-DOS
✓Instalando o Windows
✓Configurando o Windows
✓Técnicas de Manutenção

Público Alvo
Pessoas interessadas em aprender uma profissão
Trabalhar e faturar em horários livres
Ser profissional liberal
Atualizar conhecimento

Carga Horária
40 horas de treinamento

Pré-requisito

Recursos

Idade mínima de 14 anos
Desejável conhecer sistema operacional Windows

Internet, Computadores, Ferramentas, Bancada, Notebook e Datashow

27 anos

Palestra:
Segurança na Internet
Objetivo

Conteúdo Programático

Esclarecer os principais riscos ao acessar a internet,
explorando falhas de sistemas e humanas.
Demonstrar aos participantes alternativas e métodos de
segurança.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Público Alvo
Todas as pessoas que usam computadores conectados a
Internet, sejam crianças ou adultos.

Pré-requisito
Estar preocupado com a segurança de suas informações e
privacidade.

Hacker X Cracker
Porque se preocupar com segurança
Métodos e Invasão
Identifique Spam, Vírus, etc.
Riscos no uso da Internet
E-commerce e Bancos
Senhas
Métodos de Prevenção e Segurança
Biometria
Privacidade, Cyberbullying e Pedofilia
Boas Práticas
Depoimentos

Carga Horária
02 horas

Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Palestra:
Segurança no Celular
Objetivo

Conteúdo Programático

Esclarecer os principais riscos ao usar o celular.
Demonstrar aos participantes alternativas e métodos de
segurança em caso de perca, roubo ou danos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Público Alvo
Todas as pessoas que usam Smartphones.

Pré-requisito
Estar preocupado com a segurança de suas informações e
privacidade.

O futuro do celular
Estatísticas
Porque se preocupar com segurança
Vírus de celular
Como proteger seu celular
IMEI
Backup
Monitoramento/Espionagem
Acesso remoto
GPS localize seu celular
Dicas de aplicativos
Boas Práticas
Depoimentos

Carga Horária
02 horas

Recursos
Smartphone, Notebook
e Datashow

27 anos

Palestra:
Vício x Dependência Digital
Objetivo

Conteúdo Programático

Esclarecer os principais riscos de saúde no uso excessivo
de tecnologia.

• Diagnosticando

Público Alvo

• Riscos na saúde

Todas as pessoas que usam dispositivos conectados à
Internet.

Pré-requisito
Estar preocupado com a saúde física e mental.

• Sintomas de dependência
• Nomofobia
• Síndrome da vibração fantasma

• Laptopordos
• Tipos de tratamento
• Depoimentos

Carga Horária
02 horas
Recursos
Bloco de anotações,
Notebook e Datashow

27 anos

Palestra:
Vício Eletrônico x Segurança
Objetivo

Conteúdo Programático

Esclarecer os principais riscos de Vícios de Dispositivos
Eletrônicos e as falhas na Segurança da Informação.

• Diagnosticando
- Diferenças entre uso comum, vício e dependência.

Público Alvo

• Navegar é preciso
- Benefícios do uso de dispositivos eletrônicos e internet.

Todas as pessoas que usam dispositivos conectados à
Internet.

Pré-requisito
Estar preocupado com a saúde e segurança da informação.

• Segurança de TI
- Abordagem sobre os riscos;
- Privacidade;
- Métodos de ataque;
- Técnicas de defesa.
•

Depoimentos

Carga Horária
02 horas

Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Palestra:
Crie Aplicativos de Celular sem Programar
Objetivo

Conteúdo Programático

Apresentar através de APIs open source, as ferramentas,
os recursos e as habilidades básicas necessárias para criar
aplicações para smartphones e tablets sem necessidade de
programação.

•
•
•
•
•

Viabilidade de aplicativos
Etapas de criação
Recursos
Conteúdos
Publicar

Público Alvo
Profissionais, estudantes e empresas.

Carga Horária
02 horas

Pré-requisito
Ter criatividade.

Recursos
Internet, Notebook e Datashow

27 anos

Palestra:
Trabalhos Acadêmicos ABNT no Word
Objetivo

Conteúdo Programático

Auxiliar alunos, professores e pesquisadores em geral na
elaboração e apresentação trabalhos acadêmicos ABNT,
demonstrando aos participantes alternativas e métodos de
configuração do Word.

Público Alvo

•
•
•
•
•
•

Estudantes e profissionais interessados em Normalização
de Trabalhos Acadêmicos.

Carga Horária

Pré-requisito
Ter conhecimento básico do Word.

Apresentação das Normas Técnicas
A importância da configuração básica do Word
Apresentação do documento
Como elaborar um sumário rápido e fácil
Numeração de páginas e seções
Referências e Citações

02 horas

Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Palestra:
Home Office é o Caminho
Objetivo

Conteúdo Programático

Orientar profissionais que pretende trabalhar em casa de
forma correta e produtiva.

•
•
•
•
•
•

Público Alvo
Profissionais, estudantes e empresas.

Porque Home Office?
Vantagens e Ciladas
Pesquisas e estatísticas
Por onde começar
Como ser produtivo
Onde buscar clientes

Pré-requisito
Apenas ter interesse nessa metodologia de trabalho
crescente.

Carga Horária
02 horas

Recursos
Notebook e Datashow

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Apenas 05 alunos por turma

Curso:
Informática para Terceira Idade
Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes os principais conceitos e
habilidades básica no uso do Computador e Internet de
rápido aprendizado.

• Windows
Mudar a aparência do Windows, Configurar o mouse, Jogos do
Windows, Digitar no bloco de Notas, Criar Pastas, Copiar, Uso de Pen
Drive e Descarregar fotos da máquina fotográfica.
• Internet
Google, Criar E-mail e Skype.

Público Alvo
Todas as pessoas da Terceira Idade ou Não, mas que
estejam em busca de conhecimento de informática em
uma turma com um programa diferenciado para o
aprendizado neste perfil.

Carga Horária
32 horas de treinamento

Pré-requisito

Recursos

Ser alfabetizado;
Desejável possuir computador para praticar em horários
disponíveis.

Internet, Notebook e Datashow

27 anos

Método VIP e Aprendizado RÁPIDO
Apenas 05 alunos por turma

Curso:
Aprendendo o Facebook
Objetivo

Conteúdo Programático do Curso

Proporcionar aos participantes habilidades no uso de
recursos Facebook, criando conta na rede social Facebook,
facilitar na compreensão da rede social para o usuário e
demonstrando suas vantagens.

Terceira idade ou todos que desejam conhecer e interagir
com pessoas através da internet, usando a Rede Social
mais utilizado no mundo, o Facebook.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pré-requisito

Carga Horária

Estar familiarizado com o uso básico de computador e
Internet.

08 horas de treinamento

Público Alvo

Entendendo a rede social
Criando e-mail
Criando conta no Facebook
Configurando perfil
Tipos de relacionamentos
Configurar a privacidade
Publicar e compartilhar
Divulgar eventos
Bate-papo com áudio e vídeo.

Recursos
Notebook, Datashow e Internet

27 anos

(11) 97528.5488

sandromir@ctsdigital.com.br
www.ctsdigital.com.br
sandromir
sandromir.almeida

sandromir
CTSDigital Consultoria, Treinamentos e Serviços de Informática Ltda.

