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O CIEE Saber Virtual é uma plataforma de ensino em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), onde é
possível a realização de cursos livres por meio da metodologia EaD. Podem se beneficiar todos os
estudantes cadastrados no Portal do CIEE www.ciee.org.br .
Trilhas de conhecimento foram criadas com a intenção de preparar e qualificar estudantes para o acesso ao
mundo do trabalho, sendo que, aqueles que concluírem os cursos, terão direito a certificado. Tudo a distância
e de forma gratuita, trazendo conexão do conhecimento da vida acadêmica com os diversos saberes do
mundo corporativo.
Link de Acesso ao CIEE Saber Virtual: https://portal.ciee.org.br/estudantes/saber-virtual/ com o mesmo
login e senha da Plataforma CIEE.
Com este catálogo, é possível conhecer as 5 trilhas de conhecimento, com as seguintes temáticas:

Trilha 1: Preparação para o Mundo do Trabalho
Preparação essencial para concursos e processos seletivos com todas as orientações a quem deseja
conquistar uma vaga no mundo do trabalho. São oferecidos para os candidatos diversos assuntos
relacionados à área de seleção, como fazer um currículo, dicas para participar de dinâmicas e entrevistas,
informações sobre testes etc.
Curso Preparatório para Concursos Públicos - 200 vagas mensais
Duração Prevista: 40 horas/ 20 dias
Este curso é composto por 5 disciplinas, que serão disponibilizadas a cada 10 dias, de acordo com
cronograma. Único curso com inscrição mediante lista de interesse, destinado aos jovens maiores de 17
anos, preferencialmente estudantes e/ou concluintes de Ensino Médio. O curso é composto de 5 disciplinas,
que traz exercícios e conceitos atualizados, a saber:
●

●

●

●

Matemática: Nessa disciplina, você irá aprender a realizar cálculos que envolvam operações com
números racionais, converter unidade no Sistema Internacional de Medidas, identificar as relações de
proporcionalidade entre grandezas, calcular percentual, juros e montante de aplicações monetárias.
Língua Portuguesa: Nessa disciplina, você irá aprender a localizar a idéia central e secundária de um
texto, distinguir assunto, tema e tese de um texto, diferenciar expressões de fato e opinião,
caracterizar o gênero e os tipos textuais de um texto.
Conhecimentos Gerais: Nessa disciplina, você irá aprender a analisar o mundo pós-guerra,
identificar os blocos econômicos e avaliar os pontos positivos e negativos da globalização, entender o
contexto dos refugiados europeus, identificar as causas dos conflitos dos países árabes e sobre a
crise na Venezuela.
Direito Constitucional: Nessa disciplina, você irá entender porque os Direitos Fundamentais devem
estar previstos na Constituição, reconhecer os Direitos e Deveres Individuais, coletivos, de
nacionalidade e políticos na Constituição Brasileira, reconhecer os Direitos Sociais na Constituição
Brasileira.

●

Direito Administrativo: Nessa disciplina, você irá aprender a diferenciar o Estado, o governo e a
Administração Pública no Brasil, identificar as entidades que compõem a Administração Direta e a
relação com os órgãos públicos, diferenciar as entidades paraestatais que compõem o Terceiro Setor.
LinkedIn: Por que Eu Preciso?
Duração Prevista: 8 horas / 16 dias

Este curso visa capacitar os participantes por meio de um treinamento à distância, proporcionando
conhecimentos sobre a ferramenta, inserindo os participantes no Mundo de Trabalho e contribuindo para a
vida pessoal e profissional.
Postura e Imagem Profissional
Duração Prevista: 5 horas/ 10 dias
No mercado de trabalho têm mais chances quem melhor se apresenta, investe em seu marketing pessoal e
possui uma postura adequada aos variados tipos de ambiente. Pensando nas novas exigências do mercado o
CIEE desenvolveu um curso para despertar os estudantes sobre a importância de fatos como estes e
orientá-los para que tenham uma atuação adequada e promissora.

Processo Seletivo
Duração Prevista: 12 horas/ 24 dias
O Curso “Processo Seletivo” tem como objetivo apresentar: a elaboração do Currículo, a orientação nas
questões comportamentais e atitudinais em situações que exijam o relacionamento interpessoal, como em
uma dinâmica de grupo, e por fim, a entrevista, como uma das fases mais importantes do processo seletivo.
O Futuro do Mundo do Trabalho
Duração Prevista: 4 horas/ 8 dias
Durante muito tempo os profissionais têm buscado identificar quais seriam as profissões mais promissoras no
futuro, considerando o acelerado desenvolvimento da rede mundial de computadores, da automação
industrial e da inteligência artificial, muitas especulações surgiram acerca do assunto, no entanto, o que
podemos esperar sobre as profissões do futuro?
A necessidade de refletir e também pesquisar sobre as melhores profissões existentes ou as profissões que
estarão em destaque nos próximos anos.

Trilha 2: Lidando com a Informática
O conhecimento desses conteúdos fortalece e aumenta as oportunidades dos participantes ao ingresso no
mundo do trabalho, pois são competências técnicas fundamentais no mundo corporativo.
Word 2010
Duração Prevista: 15 horas/ 20 dias
O curso “Word 2010” tem como objetivo desenvolver habilidades por meio de atividades e exercícios
relacionados à edição de textos, nas mais variadas necessidades pessoais, profissionais ou acadêmicas, na
versão 2010 do aplicativo.

PowerPoint 2010
Duração Prevista: 15 horas/ 20 dias
O curso “PowerPoint 2010” tem como objetivo desenvolver habilidades que permitam a criação e exibição de
apresentações com utilização de diferentes recursos, aplicação de sons e imagens.
Excel 2010
Duração Prevista: 20 horas/ 30 dias
O curso “Excel 2010” tem como objetivo desenvolver habilidades por meio do uso correto de planilhas, bem
como aplicação de Fórmulas e variadas Funções das versões 2010.
Access 2010
Duração Prevista: 15 horas/ 20 dias
O curso “Access 2010'' tem como objetivo desenvolver habilidades por meio de atividades e exercícios
relacionados à criação de Bancos de Dados, bem como técnicas e procedimentos utilizados com frequência
no aplicativo.

Trilha 3: Orientação e Informação Profissional
Esses cursos têm como objetivo auxiliar na escolha profissional, propiciando momentos de reflexão sobre os
fatores que permeiam este momento da vida.
A Arte da Superação
Duração Prevista: 8 horas/ 16 dias
O curso “A arte da superação” tem como objetivo lidar com desafios e enfrentar adversidades, perdas e
crises? Como manter o equilíbrio apesar do estresse da vida? Diante de um mundo volátil, incerto, complexo
e ambíguo (Mundo VUCA) tão importante quanto uma atitude resiliente individual é a resiliência nas
organizações diante de uma realidade de mudanças constantes de cultura, estrutura e processos.
Ética e Liderança
Duração Prevista: 3 horas/ 6 dias
O curso Ética e Liderança visa o entendimento da ética em um ambiente corporativo, nossas ações na prática
do trabalho que provocam repercussões nos demais ambientes de nossa vida.
7 Passos para Escolher sua Profissão
Duração Prevista: 5 horas/ 10 dias
O curso de “7 Passos Para Escolher Sua Profissão” tem como ponto de partida a necessidade, cada vez mais
presente, de facilitar uma escolha profissional satisfatória e assertiva para uma boa inserção no mundo do
trabalho. Sendo assim, é fundamental ao indivíduo conhecer, inovar e constituir sua identidade profissional.
Seja Empreendedor
Duração Prevista: 20 horas/ 30 dias

O Curso “Seja Empreendedor” tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma visão do mundo do
empreendedor. Sabendo que qualquer profissional deve se adaptar e estudar o comportamento
empreendedor para considerar outras possibilidades de geração de renda e atuação corporativa.

Jovens em Tempos Digitais
Duração Prevista: 4 horas/ 8 dias
O curso “Jovens em tempos digitais” tem como objetivo ampliar um debate sobre os novos tempos digitais a
partir da experiência com jovens aprendizes e instrutores de aprendizagem, destacando os benefícios e os
riscos da tecnologia pela perspectiva da saúde mental e da psicanálise.

Desvendando o Consórcio na Prática
Duração Prevista: 3 horas/ 7 dias
O curso “Desvendando o consórcio” tem como objetivo evidenciar aos cursistas uma forma de conquistar bens e
que os mesmos tenham a possibilidade de conhecer um ramo de atividade promissora no cenário econômico
atual, além de buscar a compreensão de que o consórcio poderá ser um complemento para realização de sonhos.

Trilha 4: A Comunicação e a Matemática
Apresentar conceitos, dicas e estratégias para lidar com a comunicação e a matemática no trabalho, na
universidade e no dia a dia por meio de estudos estruturados, atividades e assuntos relacionados ao
cotidiano.
Técnicas da Expressão Verbal
Duração Prevista: 20 horas/ 30 dias
O curso apresenta as técnicas de uma boa comunicação verbal. Existem algumas situações em que é
fundamental falar bem, por exemplo: apresentação em público, apresentação de trabalho acadêmico,
liderança, reuniões de negócios, vendas, contatos com clientes, entrevistas, palestras e negociações.
Matemática I
Duração Prevista: 7 horas/ 15 dias
Muitas vezes nem percebemos, mas os números estão presentes em muitas situações do dia a dia, na
identificação da nossa casa, na placa do carro, no telefone, em horas, no dia do mês, nos documentos, entre
outros. Partindo desse pressuposto, a matemática se faz presente e é fundamental à vida das pessoas.
Conhecê-la é essencial para a vida pessoal, acadêmica e profissional.
Matemática II
Duração Prevista: 7 horas/ 15 dias
Vamos continuar focado no conteúdo de matemática. Depois de fazer o curso de matemática I, conheceremos
mais conceitos voltados ao nosso dia a dia.
Produção de Textos
Duração Prevista: 12 horas/ 15 dias
O curso “Produção de Textos” tem como objetivo compreender que no meio profissional, qualquer pessoa tem
de escrever bem, caso contrário sua carreira pode ficar paralisada. Se a pessoa não souber fazer uma

composição coerente, ordenada, inteligente e interessante, não saberá como escrever de maneira eficaz no
mundo profissional.

Gramática Prática
Duração Prevista: 12 horas/ 20 dias
O curso “Gramática prática” tem como objetivo atender às crescentes exigências da nova realidade do
mercado globalizado, auxiliando o estudante na compreensão dos mecanismos de funcionamento do nosso
idioma.

Cidadania Passo a Passo
Duração Prevista: 4 horas/ 8 dias
O curso “Cidadania Passo a Passo” tem como objetivo proporcionar conhecimentos sobre a História do Brasil,
de forma clara e objetiva, valorizando a importância da participação da juventude brasileira como
protagonista da história, exercendo a cidadania plena para a construção democrática.

Trilha 5: Empreendedorismo CIEE & SEBRAE
Incentivar a criatividade e observação de oportunidades de negócios, apresentando novas possibilidades nos
cursistas em relação às habilidades criativas e inovadoras bem como novas ideias de fontes de renda e
estímulos quanto às tendências de mercado.
Empreendedorismo - Formando Jovens Empreendedores
Duração Prevista: 3 horas/ 7 dias
O curso “Empreendedorismo - Formando Jovens Empreendedores” tem como objetivo reconhecer o potencial
do Empreendedorismo dentro do cenário econômico brasileiro, e destacá-lo como uma nova opção de
carreira, geração de renda e protagonismo.
Empreendedorismo - Atitude Empreendedora
Duração Prevista: 1 hora/ 3 dias
O curso tem como objetivo aperfeiçoar competências comportamentais importantes como tomada de decisão,
eficiência, comprometimento e persistência.
Empreendedorismo - Formando Jovens Empreendedores II
Duração Prevista: 2 horas/ 5 dias
O curso tem como objetivo desenvolver o perfil empreendedor nos jovens, assim como trabalhar
competências técnicas de planejamento, métricas e instrumentos de controle do empreendedor.
Empreendedorismo - Educação Financeira
Duração Prevista: 2 horas/ 5 dias
O curso visa aprimorar atitudes, comportamentos e conhecimentos nos
financeiros existentes na sua vida pessoal, familiar e profissional.

participantes sobre aspectos

Parceiros que uniram propósitos ao CIEE e que disponibilizam seus cursos e
conteúdos em nossa Plataforma:
PARCEIRO

CONTEÚDOS/CURSOS

Curso Como investir em você
ANBIMA
Curso Mercado Financeiro de A a Z

USP

Conteúdos sobre Curso de Libras

Google Ateliê

Diversos Cursos Ateliê Google Digital

APIMEC

Curso Introdução ao mercado de capitais

Curso Enem Gratuito

Conteúdos Preparatórios para o ENEM

Banco Central do Brasil

Curso de Gestão de Finanças Pessoais

Fundação Bradesco

Diversos Cursos da Escola Virtual

