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Com o surgimento cada vez mais crescente das Tecnologias 
da Informação e Comunicação - TIC testemunhamos o 

aumento do fluxo da informação. Sendo assim, os aprendizes 
do século XXI devem adquirir competências e habilidades 

que devem ir além do simples acesso à informação, 
mas também, devem se estender ao uso e à atribuição 
de significado às informações recuperadas, para bem 

compreendê-las, dando condições de serem transformadas 
em desenvolvimento para a sociedade, destacando o papel 
social da informação, capaz de possibilitar a esse aprendiz 

integrar-se a ela como cidadãos, compartilhando e se 
apropriando dos seus saberes criticamente.
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Fontes	de	informação	impressas	e	
digitais

Variadas são as fontes informacionais disponíveis, abrindo um 
amplo leque de tipologias de fontes que vão além das convencionais, 
fontes impressas, abarcando as provenientes delas, as fontes 
eletrônicas, que hoje giram em torno do ciberespaço. 

Existem fontes e recursos disponíveis em formato oral, impresso, 
digital e multimídia. Encontrar essas fontes torna-se “parte integral do 
exercício da pesquisa científica” essencial a pesquisadores, acadêmicos 
e profissionais da informação. 

  Informação primária, secundária e terciária
Cunha (2020) afirma que, numa bibliografia, as fontes impressas 

são mais fáceis de descrever com precisão, sendo mais sistemáticas e 
estáveis que as fontes eletrônicas e digitais. As fontes informacionais 
possuem características que as situam em cada canal de informação 
como primárias, secundárias e terciárias, conforme Quadro 1.
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As fontes de informa-
ção primárias registram infor-
mações que, no âmbito cientí-
fico, estão sendo lançadas no 
momento de sua publicação. 
São consideradas dispersas e 
desorganizadas do ponto de 
vista da produção, divulgação 
e controle. As fontes secun-
dárias surgiram para facilitar 
o uso desse conhecimento
disperso nas fontes primárias,
apresentando a informação
filtrada e organizada por um
arranjo definido. As fontes ter-
ciárias guiam o usuário para as
fontes primárias e secundárias
(MUELLER, 2000).

Amplie seus conhecimentos assistindo ao 
vídeo:

Tutorial - Fontes primárias, secundárias e 
terciárias - Clique aqui

Livros
Fazem parte do grupo das fontes secundárias. São 

utilizadas por pesquisadores tanto para comunicar os resultados 
que se obtêm sobre o objeto estudado quanto para se informar 
dos resultados alcançados por outros pesquisadores.

Considerada um meio de comunicação formal, podem 
analisar ou avaliar uma área de interesse principal, um evento, 
ideia ou objeto. São amplamente difundidos e estão disponíveis 
no mercado livreiro, podendo ser adquiridos pelos mecanismos 
usuais de compra.

É o tipo de obra encontrada em maior número em bibliotecas 
físicas. Já as bibliotecas universitárias oferecem acesso digital 
e on-line ao conteúdo de livros universitários, profissionais e 
de informática de editoras como a biblioteca virtual da editora 
Pearson.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q8ey6TLxZCY
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Periódicos
São consideradas fontes de 

informação primárias. Onde são registradas 
as informações que, no âmbito científico, 
estão sendo lançadas no momento de sua 
publicação.

Fazem parte desse grupo, 
periódicos eletrônicos, bases eletrônicas de 
preprints, periódicos técnicos e comerciais 
e artigos. Alguns periódicos especializados 
costumam apresentar notícias de 
pesquisas em andamento em suas seções 
de notas prévias, outros são dedicados 
exclusivamente à publicação de resultados 
parciais de pesquisas.

Além dessa função de divulgação 
dos resultados, eles atuam na comunicação 
formal dos resultados da pesquisa 
original para a comunidade científica e 
demais interessados, na preservação 
do conhecimento registrado, no 
estabelecimento da propriedade intelectual 
e na manutenção do padrão da qualidade na 
ciência.

Internet e  mídias sociais
Uma outra importante fonte de informação, 

na atualidade, é a internet. Ela disponibiliza 
materiais de vários locais por meio de fontes 
que surgem como ferramentas que auxiliam 
na recuperação de informações confiáveis 
(BAGGIO, COSTA E BLATTMANN, 2016). Ela 
representa uma verdadeira revolução no que 
se refere ao armazenamento, processamento e 
transmissão da informação. 

A rapidez de distribuição via Internet é fator determinante para o 
crescimento exponencial da informação na rede. Rapidez relacionada 
à somatória de elementos - interatividade, tecnologia do hipertexto, 
multimídia, digitalização, computação e informação distribuídas, 
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compartilhamento, cooperação e sistemas abertos - que caracterizam 
a Internet como um sistema até então único de geração, armazenagem 
e disseminação (TOMAÉL et al., 2001, p. 15).

Nesse sentido, as mídias sociais surgem como possibilidades 
para a construção de um espaço, onde por meio de discussões, 
compartilhamento e, também, produções, podem fomentar ambientes 
de informação relevantes, ao melhorar a qualidade da informação e se 
tornar fonte de informação acadêmica e profissional.
Destacam-se algumas tecnologias de informação populares como as 
tecnologias de escrita colaborativa (blogs, wikis, podcast e o Google 
Docs); as tecnologias de comunicação online (Skype, Messenger, Voip, 
Google talk); e as tecnologias de acesso a vídeos (YouTube, Google 
Vídeos, Yahoo Vídeos, entre outros). 

Serviços de busca
Os mecanismos de busca se transformaram em parte integrante 

do nosso ambiente informacional. A primeira geração dos mecanismos 
de busca utilizou as técnicas e regras dos sistemas tradicionais de 
recuperação da informação. Aos poucos se observou que a web se 
transformou num tipo diferente de sistema de informação devido à sua 
escala gigantesca, à heterogeneidade dos seus recursos e às ligações 
hipertextuais entre suas páginas.

O Net Market Share (mecanismo de compartilhamento de uso 
de tecnologias da web) divulgou a estatística do percentual de mercado 
ocupado pelos dez maiores mecanismos de busca, no período de 
novembro de 2018 a outubro de 2019 (CUNHA, 2020, p. 186) Quadro 1.

Quadro 1 – Dez maiores serviços de busca de novembro de 2018 a outubro de 2019 
Fonte: CUNHA, 2020, p. 186.
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Conheça alguns buscadores 
disponíveis na web

Clique nos ícones para acessar cada buscador.

 E-book
Tecnologia coadjuvante ao livro impresso 

e um grande aliado no processo de disseminação 
da informação e da cultura, o e-book trouxe novo 
estilo de escrita e leitura, além de alterar a forma 
de publicação e distribuição da informação.

Pode ser um livro, artigo, paper, enfim, 
qualquer documento possível de ser transportado 
e visualizado através de aparelhos e/ou softwares 
aptos à finalidade da leitura. Existem diversas 
formas de visualização de e-book. A mais utilizada 
é o computador, que, por sua popularidade, 
detém um maior número de usuários do que o 
equipamento para e-book.

Outras formas de leitura para o documento 
eletrônico ainda são encontradas e a cada dia 
sua popularidade cresce, como o personal digital 
assistent (PDA), telefones celulares e até mesmo 
aparelhos de MP4, que possuem uma tela de 
cristal líquido capaz de reproduzir áudio e vídeo e 
exibir imagens (DZIEKANIAK, 2010, p. 85).

Assista ao vídeo tutorial:
E-books - Clique aqui

https://www.google.com/
https://www.baidu.com/
https://www.baidu.com/
https://br.search.yahoo.com/
https://yandex.com/
https://help.ask.com/hc/en-us
https://duckduckgo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=69l6mW2VPYQ
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Repositórios e bases de dados
São recursos informacionais 

voltados para apoiar a seleção, catalogação, 
arquivamento, acesso e compartilhamento 
de dados de pesquisa e, portanto, parte 
essencial das infraestruturas de pesquisa 
em escala global, tornando visível e 
aberta para toda a sociedade uma parcela 
importante da atividade de pesquisa.

A possibilidade de se ter os dados 
de pesquisa disponíveis on-line, indexados, 
documentados e anotados relativos a uma 
pesquisa publicada ou pré-publicada num 
artigo acadêmico, redimensiona a revisão 
por pares, estendendo-a a uma comunidade 
mais ampla e conectada em rede. 

Acesse o vídeo tutorial do funcionamento do 
Portal da Capes Clique aqui

Têm como objetivo fundacional garantir o acesso contínuo e 
aberto - agora e no futuro - aos resultados de pesquisa que se manifestam 
na forma de dados, e que são considerados parte importante do 
patrimônio digital da humanidade.

Os mais utilizados por estudantes são os repositórios de dados 
de pesquisa das instituições como CAPES, USP, IFES e UFES.

Bibliotecas virtuais
Também chamadas de biblioteca eletrônica, 

biblioteca digital, biblioteca sem paredes e biblioteca 
conectada a uma rede. Pode ser acessada de qualquer 
lugar e a qualquer momento por meio de redes 
conectadas a recursos informacionais disponíveis 
em sistemas de base computadorizada, criando a 
oportunidade de melhoria da qualidade dos serviços e 
produtos da biblioteca.

As bibliotecas científico-acadêmicas geralmente são utilizadas 
para pesquisas de trabalho e artigos científicos que são referência 
mundial.

Algumas representam o que há de mais novo sendo produzido 

https://www.youtube.com/watch?v=V1dEoyax-_c
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www5.usp.br/tag/biblioteca-digital/
https://repositorio.ifes.edu.br/
http://repositorio.ufes.br/
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em centros de pesquisa e na comunidade científica mundial.
Entre elas estão: ISI Web Knowledge, EBSCO, Emerald ,Biblioteca Virtual 
Universitária e Bibliotecas Digitais da USP.

Pessoas e Organizações
Palestras, conferências, mesas redondas, debates, 

plenárias, seleção e tradução de artigos têm a participação de 
pessoas de reconhecido conhecimento da temática abordada. 
O contato, muitas vezes, por anos consecutivos com 
determinado assunto os permite conhecê-lo em profundidade 
e, dessa forma, possuir as informações mais completas sobre 
um assunto.

As organizações reúnem pessoas que desenvolvem 
um trabalho coordenado, estruturado em torno de metas 
definidas.
É um espaço no qual se concentram capital, gerência, mão 
de obra e tecnologia, gerando empregos, desenvolvendo 
tecnologias e atraindo investimentos.

O acesso às informações de uma organização pode se dar 
através dos indivíduos a ela ligados ou dos documentos que ela gera.
Uma forma de se ter acesso aos documentos de uma organização é 
através de sua biblioteca ou centro de informação. 

    

Obras de referência;
Serviços de indexação e resumo;
Índices de citação;
Guias de literatura;
Enciclopédias, dicionários, 
biografias;
Fontes geográficas, estatísticas 
e jurídicas. 

Desde novembro de 2021, o Portal 
da CAPES está com uma nova 

interface. O vídeo foi produzido 
antes disso. O endereço para 
acesso continua o mesmo e 

você ainda pode fazer a busca 
por Assunto, Livros, Periódicos e 

Bases de dados.

Assista ao vídeo tutorial da Biblioteca 
virtual da Pearson e Minha Biblioteca

Clique aqui

 Literaturas diversas
Outros tipos de literatura: 
Literatura cinzenta;
Relatórios técnicos;
Publicações governamentais; 
Teses e dissertações;
Traduções;
Normas técnicas;
Patente;
Literatura comercial;                                        
Revisões de literatura;

https://mooc.cefor.ifes.edu.br/moodle/isiwebofknowledge.com
https://mooc.cefor.ifes.edu.br/moodle/ebsco.com
https://mooc.cefor.ifes.edu.br/moodle/emeraldinsight.com
https://mooc.cefor.ifes.edu.br/moodle/virtual.com.br
https://mooc.cefor.ifes.edu.br/moodle/virtual.com.br
https://www5.usp.br/pesquisa/bibliotecas
https://www.youtube.com/watch?v=OUhKQcD0_Nc
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Fontes de informação acadêmicas
No meio acadêmico os investimentos disponibilizados pelas 

instituições permitem o acesso in loco à diversas fontes, bem como 
o acesso remoto a bases de dados e repositórios disponíveis no
mundo, facilitando o desenvolvimento de pesquisas e a produção do
conhecimento científico.

Assista ao vídeo tutorial - Clique aqui

 Recursos de aprendizagem como fonte de informação
Alguns recursos, aliados à internet, ajudam no processo 

de aprendizado e podem ser consideradas fontes informacionais 
interessantes para estudantes e profissionais como: 

Recursos para programas educacionais 
como os programas estruturados, 

programas de intercâmbio, programas 
de autodesenvolvimento que envolvem 
e-learning, aulas práticas de laboratório,

ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, 
redes sociais, grupos e comunidades de 

práticas na internet;

Recursos e práticas de comunicação e 
interação utilizando e-mails, mensagens 
instantâneas, salas de bate-papo, grupos 

e comunidades virtuais, fóruns de 
discussão, reuniões e videoconferências, 
redes de relacionamento, blogs, TV pela 
internet que utilizam software de e-mails 
como o UOL e Gmail e recursos como o 
Messenger, mIRC, Yahoo! grupos, Fórum 

da Revista Info, Redes sociais como o 
Twitter, Caudalonga Blogs e IPTV Cultura 

para fomentar as atividades;

Recursos com programas 
educacionais mais complexos que 
utilizam ambientes virtuais como o 

Master Business Information Systems 
(MBiS) da PUC-SP que unem módulos 

de gestão, tecnologia e processo 
decisório, palestras, conferências e 

pesquisas e orientação à monografia 
e que integram outras comunidades 

como o Yahoo!, LinkedIn. Também os 
sistemas de gestão da aprendizagem 

ou Learning Management Systems 
(LMS).

Recursos para construção de 
conteúdos utilizando documentos 
eletrônicos, planilhas eletrônicas, 

apresentações e slides, enciclopédias 
virtuais com sugestões para uso 
individual e colaborativo por meio 
de recursos gratuitos de internet 

como o Google docs e ferramentas 
da Microsoft, Enciclopédias virtuais 

como a Barsa e a Wikipédia.

https://www.youtube.com/watch?v=Qt6-z1NsEcQ
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Serviços de buscas acadêmicos
Google Scholar ou Acadêmico
O Google Acadêmico, seja no meio acadêmico ou para o 

desenvolvimento de projetos profissionais, é um dos recursos mais 
indicados para uma boa pesquisa por ser uma ferramenta capaz 
de identificar publicações, autores, número de citações, tornando o 
usuário capaz de, por meio de um único acesso, procurar documentos 
relacionados a várias disciplinas e fontes.

Você pode usar o Google acadêmico para pesquisar
 livros

artigos de jornal
procedimentos da conferência
outras publicações acadêmicas

Dicas para usar o Google acadêmico
Planeje sua pesquisa (utilize as técnicas disponíveis em 

‘Buscando a informação’);
Configure um alerta de e-mail. O Google acadêmico vai te alertar 

quando novos documentos, que tenham o termo de pesquisa utilizado, 
forem adicionados;

Use os links ‘citado por’. Estes links indicam a quantidade de 
outros documentos que citaram o item em sua bibliografia. Clicando 
nele você encontrará outras publicações potencialmente relevantes;

Utilize os filtros por período de tempo, relevância, idioma.

Assista ao vídeo tutorial:
Tutorial - Serviços de buscas acadêmicas - Clique aqui

Para saber mais, assista ao vídeo Como pesquisar com o Google 
acadêmico.

Outros serviços de buscas acadêmicos

Ovid Medline 
ERIC 
JSTOR 
CABI 

Biblioteca Cochrane  PubMed 
Digimapa 
PsycINFO 
Scopus 
Web of Science 

https://www.youtube.com/watch?v=FfK1lTWnsQU
https://www.youtube.com/watch?v=C1j9CO6OA88
https://brazil.cochrane.org/
https://www.cabi.org/
https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
https://www.scopus.com/home.uri
https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&roaming=true
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/ovid-medline-901
https://eric.ed.gov/
https://www.jstor.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://digimap.edina.ac.uk/
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Fontes de informação 
profissionais
Passamos a apresentar fontes de informação que podemos 

considerar interessantes, principalmente, aos que estão em fase de 
descobertas e tomada de decisões na busca por construir novas 
habilidades com vistas a obter sucesso acadêmico e profissional.

Leis, regulamentações e condições gerais do mercado de 
trabalho

Informações sobre leis, regulamentações e condições gerais do 
mercado de trabalho e inserção profissional

Legislação Federal Brasileira
Legislação trabalhista
Inserção profissional

Informações sobre universidades: 
acesso, auxílios,acessibilidade, cotas

Amplie seus conhecimentos, assista ao vídeo: 
Rotinas de recrutamento, seleção e desenvolvimento de 

pessoas - Marketing Pessoal -  Clique aqui

Enem
Cerca de 500 universidades 

já usam o resultado do Enem 
como critério de seleção para o 

ingresso no ensino superior, seja 
complementando ou substituindo 

o vestibular. As universidades
possuem autonomia e podem

optar entre quatro possibilidades 
de utilização do novo exame como 
processo seletivo: como fase única, 

como primeira fase; combinado 
com o vestibular da instituição; 
como fase única para as vagas 
remanescentes do vestibular 
e ainda como instrumento de 

seleção para o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu).

SISU
SISU é o sistema 

informatizado 
gerenciado pelo 

Ministério da Educação 
no qual instituições 
públicas de ensino 
superior oferecem 

vagas para candidatos 
participantes do Enem.

ProUni
ProUni – Programa Universidade para 
Todos é um programa do Ministério da 
Educação, criado em 2004, que oferece 

bolsas de estudo integrais e parciais 
em instituições de educação superior 
privadas, em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, 
a estudantes sem diploma de nível 
superior. As bolsas oferecidas são 

em instituições privadas de educação 
superior que aderem ao programa 
e, dessa forma, recebem isenção 
de tributos. Podem participar os 

estudantes egressos do ensino médio 
da rede pública ou bolsistas da rede 

particular, aqueles com renda familiar 
per capita inferior a 1 salário mínimo 
podem concorrer a bolsas integrais 
e com renda familiar até 3 salários 

mínimos per capita a bolsas parciais 
de 50%.

114

https://legislacao.presidencia.gov.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/leistrabalhistas.htm
https://www.senacrs.com.br/cursos_rede/rotinas_de_recrutamento_selecao_e_desenvolvimento_de_pessoas/html/HTML_planejamento_de_carreira/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=BDImiJtLGWY
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem
https://sisu.mec.gov.br/#/
http://prouniportal.mec.gov.br/
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Bolsas e auxílios para universitários de baixa renda
‘Bolsa permanência - Clique aqui e leia mais sobre.

Informações sobre universidades públicas federais
Informações sobre Cotas/reserva de vagas - Lei de cotas - Lei nº 

12.711, de 29 de agosto de 2012.
Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 
providências.

Informações sobre acessibilidade
Educação inclusiva: conheça o histórico da legislação sobre 

inclusão

Profissões: estágios, instituições, empresas
Pequenas Empresas Grandes Negócios - De autoconhecimento 

a estágio: como se reinventa a orientação de carreira.

UNIBH - Como os estágios podem ajudar na sua carreira

Rede Jornal Contábil - Lei de estágio: Como funciona o estágio 
nas empresas?

Dispõe sobre o estágio de estudantes - Lei nº 11.788 de 25 de 
setembro de 2008.

Salário  - Lista completa de cargos, profissões e ocupações no 
Brasil

Ministério do trabalho - Classificação Brasileira de Ocupações – 
CBO 

Cursos e carreiras / entrevistas e elaboração de currículos
Informações sobre cursos e carreiras

Guia da carreira - Confira a lista de todas as profissões e veja 
onde estudar

http://portal.mec.gov.br/programa-bolsa-permanencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-educacao-inclusiva/
https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-educacao-inclusiva/
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/10/de-autoconhecimento-estagio-como-se-reinventa-orientacao-de-carreira.html
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/10/de-autoconhecimento-estagio-como-se-reinventa-orientacao-de-carreira.html
https://www.unibh.br/blog/como-os-estagios-podem-ajudar-na-sua-carreira/
https://www.jornalcontabil.com.br/lei-de-estagio-como-funciona-o-estagio-nas-empresas/
https://www.jornalcontabil.com.br/lei-de-estagio-como-funciona-o-estagio-nas-empresas/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
https://www.salario.com.br/ocupacao/
https://www.salario.com.br/ocupacao/
https://empregabrasil.mte.gov.br/76/cbo/
https://empregabrasil.mte.gov.br/76/cbo/
https://www.senacrs.com.br/cursos_rede/rotinas_de_recrutamento_selecao_e_desenvolvimento_de_pessoas/html/HTML_planejamento_de_carreira/index.html
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Salário - Tabela Salarial – Tabela de Cargos e Salários de Todas 
as Profissões

Informações sobre entrevistas e elaboração de currículos
Clique em cada item para acessar os vídeos.

Redes sociais profissionais
As redes sociais são muito utilizadas em nosso dia a dia porque 

possibilitam a conexão com amigos e familiares em qualquer lugar do 
mundo, além disso, por meio dela é possível estabelecer contatos que 
serão de grande ajuda para a sua vida profissional.

Veja abaixo algumas redes sociais que poderão te ajudar 
profissionalmente. Clique nos ícones para acessar: 

Como se preparar para 
a entrevista do primeiro 

emprego

Como fazer um currículo 
de sucesso e conseguir um 

emprego

https://www.salario.com.br/tabela-salarial/
https://www.linkedin.com/
https://br.bebee.com/
https://www.bayt.com/
https://www.xing.com/
https://viadeo.journaldunet.com/
https://youtu.be/WfsKmRbBv7A
https://www.youtube.com/watch?v=tPotkxhj7y0&t=22s


Recorte 
especial

Informações sobre as instituições 
de ensino, cursos e empresas de 
recrutamento de estágios e empregos 
que atuam em Guarapari e região.
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Guarapari é considerada uma 
cidade turística por suas belas 
praias, próximas a, também, 
belas regiões montanhosas, 
que agradam a todos os 
gostos. Foi nomeada como 
“cidade saúde”, em 1940, 
devido ao poder medicinal de 
suas areias monazíticas. O 
turismo junto à construção civil 
foram os responsáveis pelo 
desenvolvimento econômico da 
cidade até a década de 70, não 
deixando de citar a pesca e a 
agricultura. 

Está localizada na região sul do Espírito Santo, portanto, numa 
região de posição importante no novo ciclo de desenvolvimento 
econômico do estado. Além disso, faz parte da região metropolitana 
do estado. A Samarco Mineração S. A, localizada em Anchieta, 
município vizinho à cidade, assim como a Vale, a ArcelorMittal, entre 
outras pequenas e grandes indústrias estabelecidas no estado, são as 
responsáveis pelas melhores chances de empregabilidade na região.

Em Guarapari temos quatro principais instituições de ensino 
que oferecem cursos técnicos,graduações e pós-graduações, criados 
para atender aos arranjos produtivos do município: Ifes, Cedtec, 
Pitágoras e Doctum.

IFES
O IFES oferece cursos presenciais na área 
de educação profissional e tecnológica em 
diferentes níveis e modalidades de ensino, do 
técnico de  nível médio até o mestrado, além 
de cursos oferecidos a distância pelo Cefor. 
A oferta de seus cursos pretende atender à 
demanda vocacional e profissional da região 
onde o campus foi implantado.

Os cursos técnicos são oferecidos nas modalidades 

IFES
 Endereço: Alameda Francisco Vieira 

Simões, 720 - Aeroporto, Guarapari - ES, 
29216-795, Telefone: (27 3261-9900.

Site: https://guarapari.ifes.edu.br/

 https://guarapari.ifes.edu.br/
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concomitante, subsequente e integrado ao Ensino Médio. Os cursos 
superiores de licenciatura, bacharelado e tecnólogo são oferecidos nas 
modalidades presencial e a distância. Os cursos de pós-graduação, 
que podem ser lato sensu e stricto sensu, compreendem programas de 
especialização e têm duração mínima de 360 horas.

No campus Guarapari são oferecidos os seguintes cursos:

Cursos Técnicos Integrados ao ensino médio, concomitantes e 
subsequentes:

Administração
Mecânica
Eletrotécnica

Cursos de graduação
Bacharelado Administração
Bacharelado em Engenharia elétrica
Licenciatura em Ciências da natureza

Cursos de Especialização (lato sensu)
Tecnologias empresariais

O CEDTEC – Ensino e Soluções Didáticas 
é uma rede de escolas técnicas que atua no 
Espírito Santo e em vários estados do Brasil 
com unidades de ensino presenciais e polos 
EAD. São cursos técnicos, do ensino médio e 
de qualificação.

Os cursos oferecidos são:
Administração 
Análises clínicas 
Automação industrial
Contabilidade 
Desenvolvimento de sistemas
Design de Interiores

CEDTEC
Endereço: Rua Josias Ceruti, 375, Praia 
do Morro, Guarapari, CEP.: 29216-000, 

Telefone: 3362-676.
Site: https://cedtec.com.br/unidade-

guarapari

 https://cedtec.com.br/unidade-guarapari 
 https://cedtec.com.br/unidade-guarapari 
 https://cedtec.com.br/unidade-guarapari 
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Edificações 
Eletrotécnica 
Enfermagem 
Estética 
Finanças
Logística 
Mecânica 
Meio-ambiente 
Radiologia
Recursos Humanos 
Refrigeração e Climatização
Secretaria escolar
Segurança do Trabalho 
Transações Imobiliárias

A Unidade Pitágoras Guarapari, no 
Espírito Santo, iniciou suas atividades em 1986, 
ainda sob o nome de Faculdades Integradas 
Padre Anchieta de Guarapari. Em 2008, a 
faculdade passou a ter o nome atual e ganhou 
melhorias em infraestrutura e nos indicadores 
de qualidade do ensino superior para os cerca 
de 4000 alunos atendidos atualmente.  

A unidade possui estacionamento gratuito para os alunos.
São oferecidos nessa unidade cursos de graduação (bacharelado 

em):
Administração

 Direito
Educação física
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição
Odontologia
Psicologia

PITÁGORAS
 Endereço: Endereço: Av. Governador, 
Rod. Jones dos Santos Neves, 1000 - 

Lagoa Funda, Guarapari - ES, 29214-005, 
Telefone: 0800-494-1071.

Site: https://www.pitagoras.com.br/
unidade/pitagoras-guarapari/

ttps://www.pitagoras.com.br/unidade/pitagoras-guarapari/ 
ttps://www.pitagoras.com.br/unidade/pitagoras-guarapari/ 
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DOCTUM
Com três cursos superiores no 

total, a Doctum Guarapari, que existe há 
14 anos, é a faculdade que mais aprova 
no Exame da OAB (2016) da cidade, 
possuindo uma média de aprovação maior 
que a nacional, além de nota 4 no IGC 
(MEC, 2015) e o curso de Direito entre os 
100 melhores do Brasil, atestando a nossa 
excelência na área. 

O curso de Administração, por sua vez, está entre os 20 melhores 
em qualidade de ensino do Espírito Santo (RUF, 2016) e recebeu 3 
estrelas pelo Guia do Estudante (2015).

A Doctum Guarapari está vinculada a uma unidade de educação 
básica da Rede de Ensino Doctum, o tradicional Colégio Americano, e 
representa uma das nossas principais unidades localizadas na Grande 
Vitória.

Os cursos oferecidos são: 
Administração

 Direito
Engenharia civil

Endereço: Avenida Governador, Rod. Jones dos 
Santos Neves, 3535 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 

29215-002, Telefone: (27) 3261-7971.
Site: https://www.doctum.edu.br/locations/

guarapari/

https://www.doctum.edu.br/locations/guarapari/ 
https://www.doctum.edu.br/locations/guarapari/ 
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 FACULDADES COM PÓLO  EAD EM GUARAPARI

Unibt - Centro universitário 
Rua Matias Coutinho, nº 206 - 

Itapebussu - Guarapari
Telefone: (69) 99266-3531
E-mail: unibtaguarapari@

gmail.com

Estácio
Endereço: R. Henrique Coutinho, 

116 - Centro, Guarapari - ES, 29200-
190

Telefone: (27) 99799-3314
Clique aqui para acessar o site

Uniasselvi
 Endereço: R. Flôres, S/N - Sol 

Nascente, Guarapari - ES, 29210-
505

Telefone: (27) 3125-2201
Clique aqui para acessar o site

Universidade Unopar
 Endereço: R. Manoel Lopes 
Gomide, 1 - Praia do Morro, 
Guarapari - ES, 29216-065
Telefone: (27) 3361-7373

Clique aqui para acessar o site

Unicesumar
Endereço: R. Carlos Santana, 224 

- São Judas Tadeu, Guarapari -
ES, 29200-640

Telefone: (27) 3030-2381
Clique aqui para acessar o site

Unisa
Endereço: R. Jacinto de Almeida, 

565 - Parque da Areia Preta, 
Guarapari - ES, 29200-000
Telefone: 0800 17 1796

Clique aqui para acessar o site

Unifacvest
Endereço: R. Mathias Coutinho, 213 - Sala 
02 - Itapebussu, Guarapari - ES, 29200-000

Telefone: (27) 99895-9699
Clique aqui para acessar o site

https://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/polos/es/guarapari/polo-guarapari-es/
https://portal.uniasselvi.com.br/graduacao/es/guarapari
https://www.unopar.com.br/
https://www.unicesumar.edu.br/ead/polo/guarapari/
https://www.unisa.br/
 https://ead.unifacvest.edu.br/


23

Uninter
 Endereço: Rod. Jones dos 

Santos Neves, nº3636 - 
Muquiçaba, Guarapari - ES, 

29215-002
Telefone: (27) 3261-5718

Clique aqui para acessar o site

Unip
Endereço: R. Campo Belo, 23 - 

Jardim Santa Rosa, Guarapari - ES, 
29216-730

Horas: Abre seg. às 14:00
Telefone: (27) 99965-5222

Clique aqui para acessar o site

Endereço: Av. Ewerson de Abreu 
Sodré, nº 

427 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 
29215-010, Telefone: (27) 

3311-2300. 
Clique aqui para acessar o site

Endereço: R. Santana do Iapó, 
233 - Muquiçaba, Guarapari - 
ES, 29215-020, Telefone: (27) 

99859-3041.
Clique aqui para acessar o site

https://www.uninter.com/
https://www.unip.br/
https://uvv.br/ead/graduacao/
https://multivix.edu.br/graduacao-ead/


Informações sobre os 
cursos	oferecidos	nessas	

instituições
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CURSOS TÉCNICOS

Administração 
O técnico administrativo 

desempenha atividades de coordenação, 
planejamento, organização e execução 
nas áreas de logística, gestão de pessoas, 
marketing e recursos financeiros, 
bem como analisa e mantém o bom 
funcionamento da empresa. 

O profissional é habilitado a realizar 
atividades operacionais ou de assistência 
nas organizações, além de também 
poder gerir seu próprio negócio e prestar 
serviços de assessoria a empresários de 
micro e pequenas empresas.

Análises Clínicas
O curso técnico em análises clínicas 

prepara o profissional para diagnosticar os mais 
variados tipos de doenças a partir de análises 
minuciosas dentro do laboratório. o profissional 
pode também ser o responsável pela coleta de 
sangue na hora do exame.

Esses profissionais também possuem  
conhecimentos e habilidades para:
Realizar testes laboratoriais;
Fazer análises microscópicas;
Realizar diversos exames específicos de 

acordo com solicitação médica;
Preparar a amostra do material colhido;
Orientar o paciente a respeito do tipo de 

exame e da coleta do material;
Operar, calibrar e manter os equipamentos 

em perfeitas condições;
Diagnosticar doenças de origem 

parasitárias.
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Automação Industrial
O técnico em automação industrial está 

apto a utilizar as técnicas de controle de pro-
cessos, acionamentos de máquinas elétricas, 
dispositivos eletrônicos, controladores e atua-
dores eletropneumáticos e eletro-hidráulico.

Esse profissional será capaz de planejar, 
implantar e controlar a manutenção de um 
sistema produtivo ou de um serviço na área 
industrial, utilizando-se de tecnologias, normas 
e legislações vigentes

Construção Naval
O curso visa desenvolver competências para realizar atividades 

de coordenação dos processos de construção e reparo de estruturas 
navais, de fabricação e instalação de redes de tubulação e de instalação 
e manutenção de equipamentos; realizando inspeções, testes e 
ensaios de acordo com normas técnicas, de segurança, de qualidade e 
ambientais.

Contabilidade
O curso promove informações 

sobre os aspectos de natureza econômica, 
financeira e física do patrimônio das 
entidades e suas mutações, atendendo 
à demanda do mercado de trabalho, além 
de fornecer conhecimentos nas áreas de 
recurso humanos, finanças, economia, 
tributação e legislação.

Esse profissional terá 
conhecimentos técnicos que lhes 
permitam executar atividades relacionadas 
às operações contábeis, à aquisição de 
novas competências e às habilidades com 
as normas e legislação vigentes. 
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Design de Interiores
O técnico em design de interiores participa 

na elaboração e execução de projetos de 
interiores de espaços residenciais, comerciais, 
vitrines e exposições.

Desenvolve esboços, perspectivas e 
desenhos de acordo com as normas técnicas. 
Planeja e organiza o espaço, identificando 
elementos
básicos para a concepção do projeto. 
Representa os elementos de projeto no espaço 
bidimensional e tridimensional, aplicando os 
métodos de representação gráfica.

Edificações
O técnico em edificações é capacitado 

a dirigir e/ou conduzir a execução técnica de 
trabalhos profissionais, bem como orientar e 
coordenar equipes na execução de instalações, 
montagens, operação e reparos ou manutenção 
de edificações e demais obras de construção 
civil.

Poderá, também, prestar assistência 
técnica e assessoria no estudo de viabilidade 
e desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, 
perícia, avaliação, arbitramento e consultoria 
para edificações e no âmbito da construção civil.

Eletrônica
O técnico em eletrônica atua nas áreas 

de conhecimento e aplicação tecnológica 
em que a eletrônica está presente como 
comando e controle industrial, automação, 
telecomunicações, dentre outras atividades.

Atua ainda nos processos e atividades 
de estudo, planejamento, projeto, implantação, 
gerenciamento, prestação de serviços, 
comercialização, instalação, operação, 
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manutenção, produção de equipamentos e 
sistemas, inseridos nas modalidades de redes 
de computadores, telefonia, transmissão, 
radiocomunicação, bem como em outras áreas 
afins a sua formação.

Eletrotécnica
O técnico em eletrotécnica é um 

profissional que instala, opera e mantém 
elementos de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, participa na 
elaboração e no desenvolvimento de projetos 
de instalações elétricas residenciais, prediais, 
industriais e iluminação pública, aplica medidas 
para o uso eficiente de energia elétrica e de 
fontes energéticas alternativas.

Realiza também atividades de 
supervisão, controle e execução de serviços 
de manutenção elétrica em máquinas, 
instrumentos, equipamentos eletroeletrônicos e 
sinalização de segurança.

Enfermagem
O técnico em enfermagem atua na 

promoção da saúde e no atendimento das 
necessidades de pacientes e da comunidade, 
em todas as faixas etárias.

Estão entre suas principais atribuições 
promover ações de orientação e preparo do 
paciente para exames, além de realizar cuidados 
de enfermagem, como curativos, administração 
de medicamentos e vacinas, nebulizações, 
banho de leito e verificação de sinais vitais.
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Estética
O técnico em estética tende a executar 

procedimentos de prevenção, manutenção e 
recuperação da pele facial e corporal através do 
domínio da tecnologia de produtos cosméticos.

A gestão dos processos de trabalho 
do esteticista são competências também 
adquiridas, para que o aluno possa empreender 
seu próprio negócio ou atuar como colaborador 
em diferentes setores das áreas de saúde, 
beleza e bem-estar.

Gerência de Saúde
O técnico em gerência de saúde tende a 

participar do planejamento, controle e avaliação 
da implementação de políticas públicas de 
saúde. gerencia serviços e unidades de saúde e 
seus processos de trabalho.

O campo de trabalho desse profissional 
vem crescendo substancialmente a cada dia. 
Ele pode atuar em hospitais, clínicas, postos 
e unidades de saúde públicos, privados e 
do terceiro setor, empresas seguradoras de 
medicina de grupo, de autogestão ou similares.

Informática
O curso técnico em informática forma 

profissionais para atuar em atividades de 
concepção, especificação, implementação, 
avaliação, suporte e manutenção de sistemas e 
de tecnologias de processamento e transmissão 
de dados e informações, compreendendo os 
aspectos organizacionais e humanos.

Além da formação técnica em informática, 
o curso proporciona o desenvolvimento de
habilidades como iniciativa, persistência,
compromisso, exigência quanto à qualidade e à
eficiência. Esse profissional também estabelece
metas, busca informações, independência,
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autoconfiança, planejamento e monitoramento 
sistemático de projetos na área de informática, 
além da manutenção de redes de contatos e 
da promoção do relacionamento interpessoal 
através do trabalho em equipe.

  Logística
O profissional técnico em logística é 

capaz de aplicar os principais procedimentos de 
transporte, armazenamento e logística.

Executar e agendar programa de 
manutenção de máquinas e equipamentos, 
compras, recebimento, armazenagem, 
movimentação, expedição e distribuição de 
materiais e produtos. Colaborar na gestão de 
estoques. Prestar atendimento aos clientes. 
Implementar os procedimentos de qualidade, 
segurança e higiene do trabalho no sistema 
logístico.

Manutenção Automotiva
O técnico em manutenção automotiva é 

capaz de participar de equipes de gestão, realizar 
diagnósticos, fazer manutenção e instalação de 
equipamentos, de dispositivos e acessórios em 
veículos automotivos.

Avaliar e buscar melhorias quanto à 
emissão de gases poluentes e as condições 
gerais de funcionamento e segurança do 
veículo; coordenar equipes de mecânicos para 
os diversos tipos de automóveis; controlar o 
registro, o seguro e a documentação de veículos 
automotivos, utilizando-se de tecnologias, ética, 
normas e legislação trabalhista vigentes.
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Mecânica
O profissional técnico em mecânica é 

capaz de auxiliar na 
elaboração de projetos de produtos, ferramentas, 
máquinas e equipamentos mecânicos.

Planejar, aplicar e controlar procedimentos 
de instalação e de manutenção mecânica de 
máquinas e equipamentos conforme normas 
técnicas e normas relacionadas à segurança. 
Controlar processos de fabricação. Aplicar 
técnicas de medição e ensaios. Especificar 
materiais para construção mecânica.

Meio Ambiente
O técnico em meio ambiente está 

inserido na área de conhecimentos de tecnologia 
ambiental, identificada como a responsável pelo 
conhecimento da natureza, seus processos 
nos recursos naturais, as consequências 
das alterações antrópicas, seus aspectos e 
impactos ambientais, as ações preventivas e 
as tecnologias corretivas que visam à melhoria, 
à recuperação da qualidade ambiental e à 
preservação dos recursos naturais da vida no 
planeta.

Radiologia
O curso técnico em radiologia forma 

profissionais aptos a realizar exames 
radiográficos convencionais. processa filmes 
radiológicos, prepara soluções químicas e 
organiza a sala de processamento.

O profissional prepara o paciente e 
o ambiente para a realização de exames
nos serviços de radiologia e diagnóstico
por imagem, tais como: mamografia,
hemodinâmica, tomografia computadorizada,
densitometria óssea, ressonância magnética
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nuclear e ultrassonografia. Auxilia na realização 
de procedimentos de medicina nuclear e 
radioterapia. Acompanha a utilização de meios 
de contraste radiológicos, observando os 
princípios de proteção radiológica, avaliando 
reações adversas e agindo em situações de 
urgência, sob supervisão profissional pertinente.

Refrigeração e Climatização
O curso técnico em refrigeração e 

climatização forma profissionais aptos a 
elaborar e a supervisionar projetos de instalação 
de equipamentos e de sistemas de refrigeração 
e de climatização conforme normas técnicas de 
segurança.

Além disso, esse profissional também 
pode elaborar e executar planos e rotinas de 
manutenção e de comercialização de sistemas 
dessa área.

Recursos Humanos
O profissional técnico em recursos 

humanos organiza rotina diária da gestão de 
pessoas. elabora documentos administrativos. 
confere frequência, benefícios concedidos, 
afastamentos, férias e transferências de 
funcionários. presta informações sobre direitos 
trabalhistas. planeja e executa atividades de 
capacitação e desenvolvimento de pessoas.
Atua em instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor. Empresas de consultoria e de 
auditoria. Profissional autônomo.
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Segurança do Trabalho
O profissional técnico em segurança 

do trabalho é capaz de atuar em ações 
prevencionistas nos processos produtivos 
com auxílio de métodos e técnicas de 
identificação, avaliação e medidas de controle 
de riscos ambientais de acordo com normas 
regulamentadoras e princípios de higiene e 
saúde do trabalho.

Ele também desenvolve ações educativas 
nas áreas de saúde e de segurança do trabalho, 
orienta o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPC), coleta e organiza informações 
de saúde e de segurança no trabalho. Além 
de executar o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), investigar, analisar 
acidentes e recomendar medidas de prevenção 
e controle.

Transações Imobiliárias
O profissional técnico em transações 

imobiliárias será capaz de organizar ações 
de compra, venda de locação de imóveis; 
encaminhar as documentações referentes 
a avaliações a registros de transações 
imobiliárias; apresentar os imóveis aos clientes 
potenciais; identificar e aplicar parâmetros de 
uso e ocupação para imóveis.

O profissional poderá desempenhar 
suas atividades em empresas imobiliárias, 
empresas de consultorias, construtoras, bancos 
e como profissional autônomo. O corretor de 
imóveis tem um espaço de grande importância 
e influência na hora de efetuar as transações 
imobiliárias.

Fonte:  https://www.cedtec.com.br/ct-presencial

https://www.cedtec.com.br/ct-presencial 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO

Administração
É uma das carreiras com 

maior mercado de trabalho no país, 
e a graduação vai preparar você para 
atuar em empresas de pequeno, 
médio e grande porte, exercendo 
funções fundamentais para o sucesso 
dos negócios com conhecimentos 
técnicos e teóricos sobre gestão, 
finanças, marketing, recursos humanos, 
planejamento e outros temas ligados à 
área.

A faculdade em administração tem muitas opções na hora de 
construir sua carreira, afinal de contas, todas as empresas precisam de 
administradores, tanto na iniciativa pública quanto privada. De maneira 
geral, depois de formado, você poderá trabalhar nos mais diversos 
setores e segmentos. 

Direito
O bacharel em Direito, além de 

atuar no Órgão do Judiciário na função de 
magistrado, tem a sua atuação nos Órgãos 
do Executivo e Legislativo, em atividades 
de atendimento à burocracia estatal ou 
em funções essenciais à justiça. Também 
atua no âmbito privado, nas funções de 
consultoria, assessoria e advocacia. Com 
base nos seus conhecimentos teóricos 
e práticos, ele auxilia na consolidação 
do Estado Democrático de Direito, 
relativamente à sua área de conhecimento. 
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Farmácia
O curso superior de 

farmácia tem o objetivo de 
te preparar para atuar no 
desenvolvimento e fabricação 
de medicamen tos, cosméticos 
e outros diversos tipos de 
produtos, como artigos 
pessoais de higiene. 
Nessa graduação, você irá ad-
quirir conhecimentos das áre-
as da saúde, ciências biológi-
cas, química, além conhecer 
aspectos das ciências sociais 
e humanas.

Esse conjunto de disciplinas técnicas e humanísticas visa formar 
profissionais capazes de atuar com ética e competência em todos os 
setores que for demandado. Além disso, o bacharelado em farmácia vai 
proporcionar uma visão ampla sobre processos adotados atualmente 
nas indústrias, e também programas de promoção e manutenção da 
saúde, que buscam esclarecer à população a importância do uso correto 
de medicamentos.

Fisioterapia
O curso de fisioterapia tem o 

objetivo de fazer com que você seja 
capaz de atuar na promoção, prevenção 
e reabilitação da saúde, do paciente e da 
comunidade como um todo. 

 Essa graduação irá te preparar 
para atuar no auxílio no tratamento de 
pessoas com disfunções causadas por 
doenças ou acidentes, dos mais variados 
tipos e graus de complexidade, sempre 
com o intuito de melhorar a qualidade de 
vida e bem estar dos pacientes.

O currículo da faculdade de fisioterapia contempla fundamentos das 
ciências biológicas e da saúde, juntamente com técnicas das ciências 
sociais e humanas. Todos os conhecimentos ensinados tem o objetivo 
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de fazer do profissional um poderoso agente na transformação da 
qualidade de vida das pessoas que sofrem por algum tipo de limitação.

Psicologia
O curso de psicologia da Facul-

dade Pitágoras forma profissionais ca-
pazes de analisar, interpretar e intervir 
no comportamVento humano visando 
à saúde mental e ao bem-estar dos 
indivíduos. Nesta graduação, você vai 
desenvolver habilidades técnicas para 
diagnosticar e auxiliar no tratamento 
e na prevenção de doenças mentais, 
distúrbios emocionais e de personali-
dade, por meio do estudo comporta-
mental e da interação com pacientes.

Na faculdade de psicologia, você vai estudar teorias e conceitos 
fundamentais das ciências humanas, relacionados ao desenvolvimento 
e o funcionamento biopsicossocial do homem em diversos contextos e 
relações humanas. A grade profissionalizante se divide entre psicologia 
e contextos sociais e institucionais; psicologia clínica e promoção da 
saúde; e psicologia organizacional e do trabalho.

Publicidade e propaganda
Para garantir que, como futuro 

publicitário, você possa atuar com 
excelência em todos os aspectos da 
profissão, a faculdade de publicidade 
e propaganda abrange não só as 
competências técnicas exigidas pelo 
mercado, mas também enfatiza aspectos 
humanos e da comunicação social, que 
permitirão a análise criativa e criteriosa de 
cenários competitivos.

Fonte: https://www.pitagoras.com.br/
unidade/pitagoras-guarapari/

https://www.pitagoras.com.br/unidade/pitagoras-guarapari/
https://www.pitagoras.com.br/unidade/pitagoras-guarapari/
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Engenharia civil
O curso forma engenheiros com 

visão humanística, capazes de absorver e 
desenvolver novas tecnologias, atuantes 
na identificação e resolução de problemas 
que afetam a sociedade, respeitando os 
aspectos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais. O profissional 
está apto a realizar quaisquer atividades 
dentro das seguintes áreas: Edificações, 
Estradas, Sistemas de Abastecimento de 
água e Saneamento. 

Dentre essas atividades podemos destacar o gerenciamento de 
obras e projetos, avaliação, fiscalização, execução de obras e projetos, 
sem perder de vista a viabilidade econômica e social. 
O curso também está conectado à necessidade do mercado de trabalho 
que exige profissionais socialmente responsáveis, dispostos a atuar em 
parceria com profissionais das demais áreas de conhecimento.
Fonte: https://www.doctum.edu.br/locations/guarapari/

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 A área tecnológica é uma das que mais 
demandam profissionais, atualmente. 

A grade curricular do curso 
oferece uma abordagem 
completa sobre o universo da 
análise e desenvolvimento 
de sistemas, ao abordar 
assuntos como Estatística, 
Programação, Engenharia 
de Softwares, Sistemas 
Operacionais, Gestão 
de Projetos e Equipes, 
Empreendedorismo e 
Inovação.

https://www.doctum.edu.br/locations/guarapari/
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Ciência de Dados
O curso de Graduação em Ciência de Dados forma profissionais 

de alta performance, com capacidade analítica e técnica acima da 
média e possibilidade de aproveitamento das melhores oportunidades 
oferecidas pelo mercado de trabalho. A grade curricular aborda temas 
como Estatística, Programação, Redes, Estruturas de Dados, Cloud 
Computing, Inteligência Artificial e Engenharia de Software.

Ciências Contábeis
Permite o desenvolvimento de 

habilidades e competências voltadas à 
atuação no mercado financeiro, por meio 
de disciplinas focadas em mercado de 
capitais, recursos humanos, administração 
de pessoal e áreas jurídicas.

Forma profissionais com aptidões em 
práticas contábeis, trabalhistas, auditoria, 
análise das demonstrações financeiras, 
estrutura das demonstrações contábeis, 
contabilidade introdutória, entre outros.
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Comércio Exterior
O profissional formado 

em Comércio Exterior é capaz 
de identificar as oportunida-
des da área, para atender às 
diferentes vocações de expor-
tação do Brasil e as demandas 
de desenvolvimento dos mer-
cados internacionais.

Estará pronto para 
atuar em empresas de 
diversos portes, públicas ou 
privadas, como de Comércio 
Internacional, 
Comissárias de Despacho Aduaneiro, Agências de Navegação Marítima, 
Consolidadoras de Cargas, de Seguros e Frete Internacional, de 
Despacho de Cargas, Operadores Logísticos, Operadora de Transportes 
Internacionais, Operadora de câmbio, Exportadoras e Importadoras, 
Instituições financeiras das atividades de Comércio Exterior, entre 
outras.

Educação Física 
O curso de Educação Física forma profissionais 

versáteis, aptos à atuação em diversas vertentes da área 
contribuindo para a formação de profissionais prontos para o 
trabalho como treinadores coletivos e individuais. Também é 
possível seguir carreira de Personal Trainer, e nas atividades 
de Academia.

Poderá gerenciar espaços 
de lazer e de atividades corporais 
ou investir nos esportes de aventura 
e da natureza. Disciplinas focadas 
em gestão de empreendimentos 
neste campo profissional preparam 
o estudante para grandes investidas
no mundo dos negócios.
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Gestão de Recursos Humanos
O profissional formado em 

Gestão de Recursos Humanos es-
tará preparado para gerir ações de 
planejamento, atração, contratação, 
retenção, desenvolvimento, geren-
ciamento e avaliação de pessoas em 
organizações públicas e privadas de 
todos os portes e ramos de atuação.

Gestão Financeira
O curso de Graduação Tecnológica em Gestão financeira promove 

um estudo dos fenômenos econômicos que afetam o comportamento 
dos mercados, amplo instrumental prático e analítico para tomadas de 
decisão e desenvolvimento de habilidades estratégicas e gerenciais, 
preparando o profissional para as mais elevadas exigências do mercado.
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Gestão Portuária
O Espírito Santo possui alta demanda por profissionais graduados 

em Gestão Portuária, sendo essa uma das carreiras mais promissoras 
da atualidade.

Nosso Estado abriga um dos maiores complexos portuários 
do Brasil, complexo esse que está aumentando exponencialmente. 
No quesito movimentação financeira de mercadorias, por exemplo, o 
complexo portuário capixaba só perde para os terminais de Santos, em 
São Paulo.

O aluno de Gestão Portuária a distância será capacitado para 
atuar na gestão de organizações portuárias, desempenhando funções 
estratégicas, administrativas e operacionais, além disso também 
possuirá alto domínio da gestão das relações de interface logística da 
cadeia de abastecimento.

Logística
A graduação em Logística é voltada à formação de profissionais 

capazes de planejar os projetos logísticos de grandes centros de 
distribuição, com conhecimentos teóricos e técnicos sobre toda a 
cadeia logística.
O aluno se forma preparado para a amplitude do mercado de trabalho, 
permitindo que o profissional atue na área operacional, estratégica e até 
mesmo de gestão.
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Marketing
O curso de Marketing 

promove o desenvolvimento de 
estratégias inovadoras e altamente 
assertivas para o mercado com foco 
no desenvolvimento de habilidades 
que transformam o profissional 
em integrante indispensável no 
cotidiano de empresas de todos os 
portes, desempenhando um papel 
central no processo de planejamento 
e execução de estratégias.

Com o mercado de Marketing 
Digital aquecido, o curso oferece, 
ainda, noções aprofundadas 
sobre como extrair o máximo de 
aproveitamento do ambiente online, 
por meio de disciplinas voltadas 
ao entendimento pleno de todas 
as características que tornam a 
internet um dos principais canais 
de abordagem ao consumidor 
contemporâneo.

Pedagogia
A graduação em Pedagogia trabalha o 

campo teórico, de maneira investigativa, para 
que o aluno esteja preparado para todos os 
desafios de uma educação inovadora, que se    

transforma a cada dia.
A ementa é um dos gran-

des diferenciais. Com disciplinas 
que estimulam o olhar sobre a di-
dática criativa, a partiV r da imer-
são em estudos contemporâ-
neos, o curso insere o aluno em 
práticas que trabalham o empre-
endedorismo por meio de novas 
maneiras de promover o ensino.
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Processos Gerenciais
O curso de Processos Ge-

renciais oferece uma formação ali-
nhada às melhores práticas de ges-
tão. O aluno desenvolve habilidades 
voltadas ao gerenciamento vertica-
lizado de equipes, priorizando os 
princípios do Design Thinking para 
a otimização de processos e obten-
ção de resultados sempre satisfató-
rios.
Focada na multidisciplinaridade, a 
grade curricular oferece noções 
aprofundadas de Marketing Digital, Administração, Inovação, Ciências 
Contábeis e Econômicas, Finanças, Tecnologia e Comportamento do 
Consumidor; proporcionando ao estudante a capacidade de atuar em 
setores estratégicos de qualquer tipo de organização.

Serviço Social
A Graduação em Serviço Social forma profissionais capazes 

de atuar na aplicação e gestão de serviços relacionados a questões 
socioambientais e ao campo de pesquisas e indicadores sociais.
O curso prepara o aluno para desenvolver e gerenciar projetos em diversas 
áreas, planejando, executando, dirigindo e propondo projetos que visem 
solucionar questões relevantes para amparar o desenvolvimento da 
sociedade.

Em redes privadas e no sistema público de saúde, o profissional 
graduado em Serviço Social tem grande importância no suporte a 
pacientes e famílias. Em empresas, desenvolve trabalhos que visam 
o desenvolvimento corporativo humanizado, com foco sobretudo na
valorização do colaborador.

Fonte: https://uvv.br/ead/graduacao/

https://uvv.br/ead/graduacao/ 
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EMPRESAS QUE OFERECEM SERVIÇO DE RECRUTAMENTO PARA 
ESTÁGIOS EM GUARAPARI E GRANDE VITÓRIA

Multi Estágios
Endereço: R. José Barcelos de Matos, N° 76 - Sala 04 - Parque da Areia 

Preta, Guarapari - ES, 29200-720
Telefone: (27) 99254-8531

Site: https://multiestagios.com/

Super Estágios
Cariacica

Endereço: Avenida Mário Gurgel, nº 5353, Shopping Moxuara Torre 3, 
2º andar - Sala 208 - São Francisco, Cariacica - ES, 29145-910

Telefone: (27) 3010-1313

Vitória
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes 955 Edifício Global 

Tower, sala 609 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-335
Telefone: (27) 2142-7666

Site: https://www.superestagios.com.br/index/

Jovem Valor
Endereço: R. Barão de Itapemirim, 200 - Centro, Vitória - ES, 29010-060

Telefone: (27) 3020-3030
Site: https://jovemvalor.com/

Grupo Educavix
Endereço: R. João da Cruz, 25 - 4º andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 

29055-620
Telefone: (27) 3024-1999

Site: www.grupoeducavix.com.br

ABRE - Estágio & Emprego
Endereço: Edifício San Martin, Praça San Martin, 56 - sala 202 - Praia 

do Canto, Vitória - ES, 29055-170
Telefone: (27) 3315-6061

https://multiestagios.com/ 
https://www.superestagios.com.br/index/ 
 https://jovemvalor.com/  
 https://jovemvalor.com/  
http://www.grupoeducavix.com.br 
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CIEE/ES - Centro de Integração Empresa Escola - Guarapari
Endereço: Ed. Condomínio Marina Center - R. José Barcelos de Matos, 

12 - Sala 209 - Parque da Areia Preta, Guarapari - ES, 29200-720
Telefone: (27) 3361-4602
Site: www.ciee-es.org.br

IEL ES - Instituto Euvaldo Lodi
Endereço: Condomínio do Edifício Findes - Av. Nossa Sra. da Penha, 

2053 - Santa Lucia, Vitória - ES, 29056-913
Telefone: (27) 3334-5747

Site: https://www.ielespiritosanto.com.br/iel-estagio/

Agiel - Agência de Estágios
Atendimento em todo Brasil

Site: https://www.agiel.com.br/site/

Transforma Estágios
Endereço: Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 88 Edifício Comercial 

Bella Citta, sala 11 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 29215-010
Telefone: (27) 99265-6827

Site: https://transformaestagios.com/

Caeepp
Associação de apoio aos alunos em Vila Velha, Espírito Santo

Endereço: R. João Pessoa de Matos, 530, Ed. Prime Office Tower, sala 
603 - Praia da Costa, Vila Velha - ES, 29101-015

Telefone: (27) 3062-5641
Site: https://caeepp.com.br/

Meu Estágio - Agência de Estágio e Recursos Humanos
Endereço: Ed. Achiles Magione - Av. Luciano das Neves, Nº 3233 - Praia 

de Itaparica, Vila Velha - ES, 29102-065
Telefone: (27) 99916-2213

Site: www.meuestagioes.com.br

Feedback Estágios
Endereço: R. São Luiz, 190 - 3°andar - Ibes, Vila Velha - ES, 29120-312

Telefone: (27) 2180-0886
Site: https://feedbackestagios.com.br/site/

http://www.ciee-es.org.br 
https://www.ielespiritosanto.com.br/iel-estagio/ 
https://www.agiel.com.br/site/
https://transformaestagios.com/
https://caeepp.com.br/
https://feedbackestagios.com.br/site/ 
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COEP
Endereço: R. Albérico Souza de Lima, 45 - Mata da Praia, Vitória - ES, 

29065-015
Telefone: (27) 3357-8088

Site: www.coep.org.br

EMPRESAS QUE OFERECEM SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DE 
EMPREGO EM GUARAPARI E GRANDE VITÓRIA

FerBo Vídeo Currículos
Endereço: R. José Aarão Jorge, 84 - sala 1 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 

29215-110
Telefone: (27) 3129-3950
Site: https://ferbo.com.br/

Instituto Gênesis
Endereço: R. Duque de Caxias, 228 - Centro, Vitória - ES, 29010-120

Telefone: (27) 3211-4999

NacionalRH
Vila Velha

Endereço: R. Santa Cruz, 100 - Glória, Vila Velha - ES, 29122-310
Telefone: (27) 3338-8398

Vitória
Endereço: Ed. Corporate Center - Av. Nossa Senhora da Penha, 1495 – 

Sala AT 504 - Santa Lucia, Vitória - ES, 29056-905
Telefone: (27) 3338-8398

Serra
Endereço: Av. Brg. Eduardo Gomes, 199 - Loja 1 - Jardim Limoeiro, 

Serra - ES, 29164-072
Telefone: (27) 3338-1624

Site: https://www.nacionalrh.com.br/

http://www.coep.org.br 
https://ferbo.com.br/
https://www.nacionalrh.com.br/  
https://www.nacionalrh.com.br/  
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Sebrae Guarapari
Endereço: R. Joaquim Fonseca - Muquiçaba, Guarapari - ES, 29215-060

Telefone: (27) 3361-1918
Site: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_

adicionais/contato_uf?codUf=8

Capto RH
Endereço: Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória - ES, 29010-935

Telefone: (27) 3072-2980
Site: https://captorh.com.br/

Psicoespaço Consultoria Recursos Humanos
Endereço: R. Cap. Domingos Corrêa da Rocha, 80 - Santa Lucia, Vitória 

- ES, 29056-220
Telefone: (27) 3325-9924

Site: //psicoespaco.com.br/

Center Recursos Humanos
Endereço: R. José Alexandre Buaiz, 160 - 701 - Enseada do Suá, Vitória 

- ES, 29050-545
Telefone: (27) 3315-4818

Site: https://centerrh.com.br/

Selecta Instituto de Psicologia Ltda
Endereço: R. Maj. Clarindo Fundão, 156 - Praia do Canto, Vitória - ES, 

29055-655
Telefone: (27) 3041-6900

Site: https://www.selecta-es.com.br/

Vix RH Recrutamento e Seleção
Endereço: Av. Fernando Ferrari - Goiabeiras, Vitória - ES, 29060-220

Site: https://vixrh.com

Recrutar Consultoria
Endereço: Av. Gov. Bley, 186 - Centro, Vitória - ES, 29010-150

Telefone: (27) 3094-7700

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/contato_uf?codUf=8 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/contato_uf?codUf=8 
https://captorh.com.br/
http://psicoespaco.com.br/
https://centerrh.com.br/
https://vixrh.com/
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Rhopen Soluções com pessoas
Endereço: Avenida Américo Buaiz, 501 Torre Leste Sala, 1001, 10º 

andar - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-911
Telefone: (27) 3024-1600

Site:  https://rhopen.com.br/

Seleciona RH
Endereço: R. Moema, 25 - Sala 1408 - Divino Espírito Santo, Vila Velha - 

ES, 29107-250
Telefone: (27) 3376-6166

Site: http://www.selecionarh.com.br/

Heach Recursos Humanos
Endereço: R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Sala 409 - 

Jardim da Penha, Vitória - ES, 29060-120
Telefone: (27) 3024-2015

Site: https://heach.com.br/

LINCE Humanização
Endereço: Praça San Martin (Av. Reta da Penha), n84 Ed Alphaville, Sls 

210 a 212 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-170
Telefone: (27) 3071-3533

Site: https://lincehumanizacao.com/

RH Vitória
Endereço: Condomínio Corporate Center - Av. Nossa Sra. da Penha, 

1495 - Santa Lucia, Vitória - ES, 29055-131
Telefone: (27) 3207-2511

Arbache Innovations
Endereço: Ed. Impacto Empresarial - Av. Nossa Sra. da Penha, 2796 - 

Santa Luíza, Vitória - ES, 29045-402
Telefone: (27) 99987-2656

Site: www.arbache.com

https://rhopen.com.br/ 
http://www.selecionarh.com.br/ 
https://lincehumanizacao.com/ 
http://www.arbache.com 
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Quality RH ES
Endereço: Edifício Martins de Freitas - R. Marcellino Duarte, 15 - Centro, 

Vitória - ES, 29010-180
Telefone: 3020-2972

Psico Store
Endereço: Edifício Global Tower - Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 955 - 

sala 1301 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-335
Telefone: (27) 3205-2995

Novo RH
Endereço: R. José Alexandre Buaiz, 160 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 

29050-955
Telefone: (27) 3039-5780

Junta de Serviço Militar
Endereço: Rodovia do Sol 500, Shopping Boulevard - Coqueiral de 

Itaparica, Vila Velha - ES, 29103-000
Telefone: (27) 3139-9040
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