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INFORMAÇÕES PREPARA CURSOS 

Seguem abaixo os cursos que oferecemos nas Franquias do Estado de Pernambuco que abrangem todos os 

setores e seguimentos do mercado. 

Curso: Rotinas Administrativas 

Curso para difundir conceitos específicos e técnicas gerais de administração, inseridos numa abordagem 
sistêmica de organização. Tem o objetivo de formar administradores e empreendedores capazes de terem 
iniciativas modernas e inovadoras que redundem na resolução de problemas organizacionais, ou seja, 
profissionais que tenham a capacidade de tomar decisões, além de poderem começar seus próprios 
negócios. 
Duração do curso: 14 meses  
Carga horária: 112h / 2 aulas/semana 

Módulos: Secretariado / Departamento Pessoal / Contabilidade com Escrita Fiscal / Matemática Financeira 
/ Propaganda e Marketing / Turismo e Hotelaria / Administração Financeira 

 
Curso: Operador de Telemarketing 

Curso desenvolvido para rápida colocação do aluno no mercado de trabalho, visto que a profissão hoje é a 
que mais emprega no Brasil com o maior número de vagas em aberto. Desenvolvido para formação de 
profissionais que atuam de forma direta ou indireta em Call Center nas mais variadas áreas, dentre elas: 

Agente de Telemarketing, Assistente de Call Center, Auxiliar de televendas, Coordenador de telecobrança, 
etc... 
Conteúdo: Fundamentos do Telemarketing / Televendas e Telecobrança 
Duração: 04 Meses 
Carga Horária: 32 h / 2 Horas Semanais 
Módulos: Operador de Caixa com Atendimento ao Cliente / Técnicas Administrativas com Logística 

 

Curso: Operador de Caixa 

Este curso tem como objetivo atender o cliente com mais rapidez e eficácia fazendo com isso que se tenha 
um atendimento diferencial. Traz noções de Logística, ou seja, qual é o caminho mais rápido para atender 
as necessidades de um cliente. 
Conteúdo: 
Duração: 04 Meses 

Carga Horária: 32 h / 2 Horas Semanais 
Módulos: Operador de Caixa com Atendimento ao Cliente / Técnicas Administrativas com Logística 
 

Curso: Petróleo e Gás 

Na formação de Petróleo e Gás o aluno conhecerá a história do Petróleo, de onde vem sua origem e como 
funciona sua extração, além disso, o aluno aprenderá conceitos de perfuração e sondagem. O curso ainda 

aborda os processos de refino e destilação, a criação da Petrobrás e da ANP. Características do Petróleo e 

sobre o combustível. 
O aluno ainda aprenderá conceitos de equipamentos e sistemas de segurança na perfuração de poços e 
instrumentação de válvulas. Dessa forma o aluno tem conhecimento com as principais atividades 
realizadas em um poço de perfuração. 
Duração: 12 meses 
Carga horária: 96 horas / 2 aulas semanais 

Conteúdo: Petróleo e Gás Módulo I / Petróleo e Gás Módulo II / Petróleo e Gás Módulo III / Petróleo e Gás 
Módulo IV  
 

Curso: Açúcar e Álcool 

Na formação de Açúcar e Álcool o aluno conhecerá a origem e a história da cana-de-açúcar, a classificação 

e a descrição botânica. As épocas de plantio e tipos de adubação. O módulo ainda aborda tipos de colheitas 
e de irrigação.  

Além disso, ainda apresenta como a cana-de-açúcar está no quadro da atualidade, o processo de 
gaseificação e de tratamento de açúcar e álcool.  
No decorrer do curso estudos de casos são explicados a fim de aprofundar ainda mais a abordagem dos 
conceitos. 
Duração: 12 meses 
Carga horária: 96 horas / 2 aulas semanais 



Conteúdo: Açúcar e Álcool Módulo I / Açúcar e Álcool Módulo II / Açúcar e Álcool Módulo III / Açúcar e 
Álcool Módulo IV  

 

Curso: Operador de Linux 

 A formação de Operador de Linux é desenvolvida sobre a plataforma Kurumin, um dos sistemas 
operacionais mais utilizados no Brasil que engloba diversas ferramentas. 
O Aluno irá desenvolver todas as atividades que um sistema operacional privado realiza, com a 
comodidade de um sistema totalmente em português. 
 Com nível superior de segurança, sendo usado amplamente em servidores locais, ou de internet, 

possibilitando destaque profissional ao aluno, incluindo também toda a capacitação para o pacote BrOffice, 
para desenvolvimento de documentos de texto, planilhas e apresentações áudio-visuais. 
Duração: 3 meses  
Carga horária: 24h / 2 aulas / semana 
Módulos: Kurumin / BrOffice 
 

Curso: Personal CAD 

 O Autocad é o padrão da industria para realização dos projetos auxiliados por computador, além de 
ser o programa mais sofisticado e flexível do mercado, ele permite a geração de modelos 2D ou 
3D, proporcionando uma visão mais realista do projeto. 
 O 3D Studio é um programa poderoso que permite desenhar em 2D e 3D com algumas 
características diferentes do Autocad. Com o 3D Studio a visualização se aproxima muito da realidade, 
permitindo a produção de fotos com todos os detalhes do projeto e também a capacidade de produzir 

animações e filmes computadorizados no formato AVI com qualidade para TV e DVD, criando um mundo 
de realidade virtual.  
Duração do curso: 10 meses  
Carga horária: 80h / 2 aulas/semana 
Módulos: Autocad 2007 Módulo I / Autocad 2007 Módulo II / 3D Studio Módulo I / 3D Studio Módulo II 
 

Curso: Programador 

Em computação, programador refere-se a alguém que faz programação de computadores e desenvolve 
software. Um programador pode ser alguém que desenvolve ou faz manutenção de software em um 
grande sistema mainframe ou alguém que desenvolve software primariamente para uso em computadores 
pessoais. Neste sentido, um programador pode ser considerado um engenheiro de software ou 
desenvolvedor de software. 
Duração do curso: 16 meses  

Carga horária: 128h / 2 aulas semanais 
Módulos: Access / Delphi Módulo I / Delphi Módulo II / Visual Basic I / Visual Basic II / Java I / Java II / 
Lógica de Programação 
 

Curso: Web Designer 

Profissional responsável pela concepção visual de um site. Cabe a ele assegurar navegabilidade às páginas 
Web. O curso de Web Designer é uma das profissões mais requisitadas no momento. Esta profissão tem 

um amplo mercado de trabalho e pouca mão-de-obra. 
Duração do curso: 10 meses  
Carga horária: 80h / 2 aulas/semana 
Módulos: HTML / Front Page / Dreamweaver / Flash / Fireworks 
 

Curso: Designer Gráfico 

 O Designer Gráfico é o profissional capacitado a desenvolver sistemas de informação expressos em 

mídias ou suportes variados, ou seja, projetos gráficos, de comunicação visual, comunicação impressa, 
sinalização, embalagens, identidades corporativas, editoração, até trabalhos digitais, como cds, projetos 
multimídia e sites de internet. 
 O campo de atuação do Designer Gráfico está em constante evolução e inovação, como é próprio 

do perfil da área, podendo atuar em escritórios de design gráfico, em departamentos de criação de 
agências de publicidade, desenvolvendo sites de internet, criando projetos multimídia, além da atuação em 

produtoras de vídeo, indústrias gráficas ou editoras, bem como trabalhando como autônomo em escritório 
próprio. 
Duração do curso: 8 meses  
Carga horária: 64h / 2 aulas/semana 
Módulos: CorelDraw / PageMaker / Photoshop / InDesigner 
 



Curso: Informática KIDS 

Neste curso, o aluno kids aprenderá sobre as diferentes partes de um computador, bem como suas 

funções e utilidades. Será visto também como utilizar o mouse e o teclado, entre outros periféricos e 

acessórios de um computador. 
Duração do curso: 12 meses  
Carga horária: 96h / 2 aulas/semana 
Exclusividade Prepara: Para crianças de 07 à 10 anos de idade. 
Módulos: Digitação / Windows Kids / Word Kids / Excel Kids / Power Point Kids / Internet Kids 
 

Curso: Informática Melhor Idade 

Neste curso, o aluno DA MELHOR IDADE aprenderá sobre as diferentes partes de um computador, bem 
como suas funções e utilidades. Será visto também como utilizar o mouse e o teclado, entre outros 
periféricos e acessórios de um computador. 
Duração do curso: 12 meses 
Carga horária: 96h / 2 aulas/semana 

Módulos: Digitação / Windows Vista / Word 2007 / Excel 2007 / Power Point 2007 / Internet 7.0 

 
Curso: Operador de Computador 

Saber operar computadores (fora ou em rede) 
Executar pequenas atualizações em softwares. 
Executar pequenos reparos nos equipamentos existentes. 
Manter registros de controle sobre equipamentos e softwares. 

Saber digitar com produtividade. 
Saber instalar anti-vírus e eliminar vírus de computadores. 
Saber executar procedimentos de segurança de dados (backup). 
Saber instalar sistemas operacionais e outros softwares básicos. 
Conhecer bem os softwares mais usados em escritórios (Word, Excel, PowerPoint e Outlook). 
Conhecer bem como navegar na Internet. 
Duração do curso: 10 meses  

Carga horária: 80h / 2 aulas/semana 

Módulos: Windows Vista / Word 2007 / Excel 2007 / Power Point 2007 / Internet 7.0 
 

Como pioneira no Brasil executando o Curso de Excel Avançado, segue também o conteúdo do mesmo 

para que seja apresentado a todos de sua empresa que trabalham com esta ferramenta. 

 

Curso: EXCEL AVANÇADO 2007 

Curso focado para a realidade de profissionais de empresas que utilizam recursos de planilhas eletrônicas e 

cálculos. O conhecimento de planilhas é hoje uma habilidade essencial para se ter produtividade no 
trabalho e, por conseqüência, conseguir uma boa colocação dentro de um mercado cada vez mais 
exigente. É o curso com a melhor relação custo/benefício hoje no mercado por apresentar soluções de 

aplicação imediata.  
Duração: 02 meses e meio 
Carga horária: 24h / 2 aulas / semana 
 

Outra novidade que revolucionará o mercado de Cursos será o Preparatório para o ENEM, que somente a 
Prepara Cursos Profissionalizantes colocou no mercado com todos os benefícios Prepara como: Início 
Imediato, Respeito ao seu ritmo, garantia de aprendizado, carteira estudantil entre outros.m Em Parceria 
com o INEPAD, desenvolvemos o que há de mais moderno no ensino de cursos preparatórios para esta 
modalidade. 
 
Curso: FERAS DO ENEM 

O que é o ENEM? O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - foi instituído pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - e, 1998, com o objetivo de avaliar tanto o aluno quanto a 
qualidade de ensino da escola. 

O Curso: O Curso Preparatório para o novo ENEM atende as necessidades dos estudantes diante do Exame 
Nacional do Ensino Médio que, atualmente, é critério de avaliação para muitas instituições de ensino 
superior – IES –, uma vez que substitui a avaliação formal (Vestibular). O ENEM ainda auxilia no somatório 

das notas de outras instituições, tanto para aprovação quanto para critério de desempate na competição 
da vaga. 
Quem quer concorrer a uma bolsa de estudos do ProUni – Programa Universidade para Todos – também 
deve fazer o ENEM, pois a pontuação no Exame é fundamental para conseguir tal benefício. 



A quem interessa o Novo Enem: Alunos que desejam ingressar nas universidades públicas ou privadas 
que utilizarão a nota do ENEM substituindo o vestibular. 

- Alunos que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio e queiram ingressar em Instituições de Ensino 
(IES) de todo país através do PROUNI. 

Duração: 08 meses  
Carga horária: 54h / 2 aulas / semana + 186 horas via Web (Casa/Trabalho/Lan House ou Escola) 
Disciplinas: Português /Redação /Literatura /Geografia /História /Biologia /Química /Física /Matemática 
/Filosofia e Sociologia serão trabalhadas nas disciplinas citadas. 
 

Curso: VENDAS (Lançamento – Em desenvolvimento) 

Curso destinado a formação de vendedores de sucesso, que além de atender com excelência o seu cliente 
ainda dominará todas as técnicas necessárias para realização de um bom fechamento  
Duração: xx meses  
Carga horária: xxh / 2 aulas / semana 
 

Curso: GOOGLE E REDES SOCIAIS (Lançamento – Em desenvolvimento) 

 Saiba como otimizar suas buscas no maior site de buscas do mundo e ainda aprenda a operar as 

valiosas ferramentas oferecidas pelo Google: google maps, tradutor, google earth, entre outras 
ferramentas 

 Neste curso você ainda aprenderá tudo sobre as principais redes sociais do mundo, desde a criação 
adequada até como utilizá-las a seu favor 

Duração: xx meses  

Carga horária: xxh / 2 aulas / semana 
 
Curso: MONTAGEM & MANUTENÇÃO (Lançamento – Em desenvolvimento) 

 Neste curso você aprenderá de forma rápida e eficaz todos os conceitos e técnicas para se tornar 
um bom profissional na área de Montagem e Manutenção de Microcomputadores 

 O conteúdo do curso foi desenvolvido para atender a você que nunca trabalhou na área, mas 
sempre desejou conhecer mais sobre computadores 

Duração: xx meses  
Carga horária: xxh / 2 aulas / semana 

 
Curso: APRENDA IDIOMAS - INGLÊS (Lançamento – Em desenvolvimento) 

Com uma metodologia de ensino eficaz, a Prepara traz para o mercado sua segunda marca destinada às 
pessoas que querem aprender uma segunda língua – a APRENDA IDIOMAS. O curso de inglês da 

Aprenda é destinado a todas as pessoas que sempre desejaram aprender uma segunda língua, mas que 
nunca tiveram tempo ou dinheiro para fazer. Descubra no curso de inglês da Aprenda como dar os 
primeiros passos para falar inglês 
Duração: xx meses  
Carga horária: xxh / 2 aulas / semana 
 
* Você investiria numa empresa que em seis anos cresceu mais de 650%? 

 
* Que tem mais de 440 franquias no Brasil; 

 
* Que por 4 anos consecutivos vem recebendo prêmios de quem mais entende do assunto de 
franchising, como SELO DE EXCELÊNCIA pela ABF; 
 
* Você investiria na Franquia eleita a MELHOR DO BRASIL?  

 
 
 

SEJAM MUITO BEM VINDOS A MELHOR REDE DE FRANQUIAS DO BRASIL. 
 

 
 
 
 

Aroldo Leda 

Máster Prepara Cursos - PE/AL/PB 

 
 


