
FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO

 

Realize cursos remotos ou presenciais com o
 Instituto Verbena/UFG!

Solicite sua proposta:  (62) 3209-6330 / 3209-6337
E-mails: comercial.iv@ufg.br / diretoria.iv@ufg.br



Conferências – carga horária de 2 horas
Oficinas – carga horária de 4 horas
Cursos de extensão – carga horária de 30 a
120 horas
Cursos de capacitação, aperfeiçoamento e
atualização – carga horária de 160 horas
Cursos de especialização – carga horária
mínima de 360 horas

O que oferecemos?

Formação e qualificação profissional, o que
abrange a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização para cidadãos com
todos os níveis de escolaridade, em diversas
áreas do conhecimento. O objetivo é contribuir
com a formação e qualificação de quadros de
excelência nas diversas instâncias da
administração pública e privada, de empresas e
outras organizações da sociedade, nos âmbitos
nacional, regional, distrital, estadual e municipal.



Cursos

Análise de cenários e riscos
Análise de dados educacionais
Análise de dados epidemiológicos
Análise de dados na gestão pública
Análise de dados para tomada de decisões
Análise de políticas públicas baseada em evidências
Business analytics: ferrramentas para tomada de decisão
gerencial
Competências gerenciais
Compliance
Comunicação eficiente
Controladoria
Desenvolvimento de sistemas computacionais inteligentes
Direitos, deveres e responsabilidades do servidor público
Educação financeira para empreendedores
Empreendedorismo
Ergonomia, qualidade e segurança do trabalho
Finanças corporativas
Formação de instrutores internos
Formação de lideranças e agentes sociais multiplicadores
Formulação e avaliação de políticas públicas
Gestão de conflitos
Gestão de pessoas
Gestão de projetos
Gestão de qualidade do atendimento
Gestão de riscos
Gestão pública
Gestão educacional
Gestão empresarial
Liderança de equipes
Marketing e comunicação digital
Mediação de conflitos

Administração pública e privada



Agravos à saúde decorrentes de violência sexual
Atenção à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista (TEA)
Atenção à saúde mental na atenção primária à saúde
Atenção à saúde mental no sistema educacional
Atenção à saúde no sistema prisional
Biossegurança
Boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento
Competências e habilidades no cuidado do paciente crítico
Cuidado integral ao paciente com ELA
Cuidados às mulheres no ciclo gravídico-puerperal
Cuidados com o envelhecimento e preparação para a
aposentadoria
Epidemiologia aplicada à gestão do SUS
Formação de cuidadores domiciliares
Humanização no atendimento em saúde
Saúde mental e atenção psicossocial
Saúde na comunidade: integração ensino-serviço
Saúde Pública
Segurança do paciente
Suporte básico de vida em atividades esportivas e artes marciais
Telessaúde
Vigilância sanitária

Modelo de negócios digitais
Otimização de processos organizacionais
Otimização e sistemas de apoio à decisão
Planejamento estratégico em Segurança Pública
Redação oficial
Segurança da informação
Segurança e saúde do trabalho
Sistemas de informação em segurança
Sistema Eletrônico de Informações – SEI

Saúde



Alfabetização do aluno com deficiência intelectual
A medicalização da educação
Atenção à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista (TEA)
Atenção aos estudantes vítimas e testemunhas de violência
Avaliação escolar: para além da reprovação
Formação de profissionais que atuam no Atendimento
Educacional Hospitalar e Domiciliar
Gestão escolar e projeto político-pedagógico da escola
Gestão escolar: planejamento financeiro e pedagógico
Instrumentos de avaliação de aprendizagem com recursos
digitais
Neurociência e Educação
Prevenção e redução da violência
Primeiros socorros no ambiente escolar
Saúde física e mental nas escolas
Transtornos e dificuldades de aprendizagem: estratégias de
ensino e avaliação

Educação

Afinal, o que é Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade?
Capacitação de Atenção à Reabilitação da Pessoa com
Transtornos do Espectro Autista (TEA)
Capacitação em Análise do Comportamento Aplicada voltada
ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Cuidando da saúde do paciente com Transtorno do Espectro
Autista (TEA)
Formação de ledores e transcritores
Inclusão de pessoas com deficiência: planejamento e prática
Língua Brasileira de Sinais
Tecnologias assistivas

Inclusão e acessibilidade



Administração da Justiça
Direitos Humanos na Segurança Pública
Fundamentos da Criminologia
Inteligência Artificial no Judiciário
Investigação e criminalística
Justiça restaurativa e justiça terapêutica
Legal Design
Políticas de Segurança Pública
Prevenção e redução da violência

Judiciário

Bioestatística
Biossegurança
Business analytics: ferramentas para tomada de decisão
gerencial
Epidemiologia aplicada à gestão do SUS
Estatística em Python
Power BI
Otimização e sistemas de apoio à decisão
Otimização de processos organizacionais

Estatística

Meio ambiente

Biocombustíveis e energias renováveis
Combate a incêndios florestais
Gestão ambiental
Gestão de resíduos orgânicos
Horticultura orgânica
Planejamento estratégico da produção agropecuária



Por que escolher o
Instituto Verbena/UFG?

 

Escolher bem um instituto especializado em
concursos, processos seletivos, formação,
qualificação, avaliação e pesquisa, adequados às
necessidades de seus clientes, significa investir
em segurança, confiabilidade e excelência.

O Instituto Verbena da Universidade Federal de
Goiás (UFG) possui uma equipe técnica e
acadêmica altamente qualificada. Realizamos
com excelência formações e qualificações para
a administração pública, empresas e
organizações da sociedade civil em todo o
Brasil.

Será um prazer atendê-lo!



Como nos contratar:
(62) 3209-6330 / 3209-6337
E-mails: comercial.iv@ufg.br

diretoria.iv@ufg.br

@institutoverbenaufg

Instituto Verbena
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Rua 226, Qd. 71 - Setor Universitário

74610-130 - Goiânia - GO
institutoverbena.ufg.br

Cursos e ementas:


