
As portas abertas também nas férias 
 
Nesta época do ano, instituições de ensino superior oferecem oportunidades de aprendizado 
 
Se a falta de tempo é o motivo para não levar adiante os estudos ou aprofundar 
conhecimentos, os cursos oferecidos por instituições de ensino superior no período de férias 
podem ser boa opção para a atualização, cultural ou profissional. Varias já estão com 
inscrições abertas, mas o ideal é visitar os sites periodicamente, já que em algumas o número 
e a variedade devem ser ampliados. Confira. 
 
UNICID 
 
A Universidade Cidade de São Paulo oferece os cursos: Análise do desenho infantil (19 de 
março, sábado, das 8h às 17h); Aprendendo por meio de jogos (26 de março, sábado, das 8h 
às 17h); Preparatório para certificação Cisco CCNA (3 a 31 de janeiro, às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 19hàs 23h); Qualidade e teste de software (22 de janeiro a 13 de março, 
aos sábados, das 9h às 13h); Fotografia básica (14 a 21 de dezembro, às terças e quintas-
feiras, das 20h às 22h, e aos sábados, das 14h às 18h); Fotografia de natureza (20 a 31 de 
janeiro, às segundas e quintas -feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, a definir); Oficina livre 
de teatro (2 de fevereiro a 5 de julho, aos sábados, das lOh às 12h30); Macrofotografia (13 a 
20 de janeiro, às segundas e quintas-feiras, das 19h a 23h); Ergonomia - da análise à 
intervenção ergonômica (10 a 28 de janeiro, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 
às 21h); e Qualidade de vida no trabalho (29 janeiro, sábado, das 9h às 15h). As inscrições 
podem ser feitas no site (www.unicid.br). 
 
ESPM 
 
A instituição disponibiliza nada menos que 121 opções para os interessados em estudar no 
período de férias, com aulas que se iniciam na primeira semana de janeiro. Os cursos - cuja 
duração varia de oito a 15 horas/aulas - contemplam as áreas de Administração, Comunicação, 
Criatividade, Design, Propaganda e Marketing e Relações internacionais. A programação inclui 
também Semana de Pesquisa. São cinco cursos diurnos: Pesquisa de propaganda, Estatística 
aplicada de mercado, Design de questionários de pesquisa, A pesquisa de marketing no 
desenvolvimento de novos produtos, e Pesquisa de satisfação de clientes. Ao final do dia os 
alunos serão capazes de colocar em prática os conceitos estudados. Os interessados podem 
escolher os cursos individualmente, de acordo com o tema de sua preferência. Para fazer 
inscrições e checar a relação completa dos cursos de férias, basta acessar 
(www.espm.br/ferias). Mais informações pelo telefone (11) 5085-4600 ou e-mail 
(centralinfo@espm.br). 
 
SÃO JUDAS 
 
A Universidade São Judas Tadeu oferece uma série de cursos nas unidades Mooca e Butantã, 
em janeiro do próximo ano, e as inscrições devem ser feitas pessoalmente até uma semana 
antes da data de início do curso escolhido. Entre as opções estão Aprenda a investir em ações. 
Negócios internacionais, Nutrição e suplementação na atividade física. Técnicas redacionais e 
redação empresarial, Decoração prática com técnicas de Feng Shui, Assessoria de imprensa 
nas emissoras de TV, Planejamento tributário. Envelhecimento funcional e Marketing de 
serviços. Mais informações no site (www.usjt.br/cur-sos/extensao_universitaria). 
 
ESTÁCIO 
 
A partir do próximo dia 16, os interessados podem se matricular em 68 cursos de férias, em 
diferentes áreas, que serão ofertadas pela Estácio. Eles acontecem entre os dias 10 e 31 de 
janeiro, com carga horária de 8 a 36 horas, e visam a proporcionar à comunidade 
oportunidade de atualização e qualificação do aprendizado, além de novos conhecimentos em 
diversas áreas. Os cursos, presenciais, acontecem em várias unidades da instituição: Brooklin 
(Avenida Morumbi, 8.700), Jabaquara (Avenida Jabaquara, 1.870), Cotia (RuaHoward A. 
AchesonJR, 393 - km 24,5 da Rodovia Raposo Tavares), Ibiúna (Rodovia Bungiro Nakao, km 



66,5 - Rua do Saber, 6), Vila dos Remédios (Avenida dos Remédios, 810), Santo André (Rua 
das Esmeraldas, 67) e Vila Formosa (Rua Angá, 395). As inscrições podem ser feitas no 
(www.estacio.br). A taxa é de R$ 25,00 e as vagas são limitadas. 
 
TREVISAN 
 
A instituição programou os cursos Personal branding, Sports management week e Marketing e 
serviços, para 17 a 21 de janeiro, bem como o de Habilidades gerenciais, que deve ocorrer de 
31 de janeiro a 1º de fevereiro. Também estão previstos os de Marketing de guerrilha e 
Finanças para não financeiros, ainda sem data definida. Inscrições podem ser feitas a partir de 
3 de janeiro, no site (www.trevisan.edu. br) ou pelo telefone (11) 3138-5215. 
 
UNICSUL 
 
A Universidade Cruzeiro do Sul já abriu as inscrições para cursos de férias. Os módulos de 
aprimoramento acadêmico-profissional, que acontecem de 19 a 21 de janeiro e têm curta 
duração, podem ser realizados por alunos e/ou a comunidade. Há opções nas áreas de 
Negócios, Comunicação, Gastronomia e Nutrição, Saúde e Psicologia. Os participantes 
receberão certificado ao final das atividades. As inscrições podem ser feitas no site da Unicsul 
(www.unicsul.br). 
 
USCS 
 
A Universidade Municipal de São Caetano do Sul oferece cursos com duração de quatro a 200 
horas/aula. Há oportunidades nas áreas de Computação, Comunicação, Direito, Educação, 
Negócios e Saúde. Os cursos acontecem em dezembro, janeiro e fevereiro e mais detalhes 
estão disponíveis no site (www.uscs.edu.br). As inscrições também podem ser feitas on-line, 
nas próximas semanas. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 dez. 2010, Informe Publicitário, p. 4 e 5. 


