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TECLADO CENTER FORMAÇÕES 

RECONHECIDO PELO MAPTSS SOB A CREDENCIAL N-º 224.01/LA/2019  

CONTRIBUINTE N.º 5402121915 

CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM PROMOÇÃO 

25.000 KZ MENSAIS - TRÊS MESES DE DURAÇÃO - TOTAL 75.000 KZ            

UM MÊS DE DURAÇÃO PARA PAGAMENTOS ÚNICOS NOS HORÁRIOS:    

8H – 12H, 14H – 18H, 18H- 21H DE SEGUNDA A SEXTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS DOS CURSOS

  

O curso de Tecnologia de informação tem como 

objetivos: 

Capacitar profissionais em gestão de tecnologias de 

informação (TI) para serem capazes de definir os 

melhores equipamentos informáticos a serem im-

plementados no funcionamento de negócios de pe-

quenas, médias e grandes empresas quer sejam elas 

públicas ou privadas. Para tal, o aluno receberá co-

nhecimentos suficiente que lhe permitirão não só 

fazer a montagem destes equipamentos mais como 

também fazer a manutenção e a reparação dos mes-

mos. 

Função a desempenhar no mercado de trabalho: 

Patrão, trabalhando por conta própria, professor, 

gestor de tecnologia de informação, chefe de 

projectos de sistemas, técnico de informática, , téc-

nicos de redes, administrador de redes, etc. 

O curso de administração de grandes negócios, 

tem como objectivos: 

Preparar o estudante para criar, abrir e gerir o seu 

próprio negócio, preparar o estudante para admi-

nistrar micros, médias e grandes empresas, prepa-

rar o estudante para competir com sucesso no mer-

cado de trabalho, preparar o aluno para ser promo-

vido no serviço, ensinar técnicas de administração 

modernas para que os nossos estudantes, desenvol-

vam competências exigidas pelo mercado actual de 

trabalho. 

Função a desempenhar no mercado de trabalho: 

ADMINISTRAÇÃO DE GRANDES NEGÓCIOS GRANDES SISTEMAS INFORMATICOS 
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Patrão, trabalhando por conta própria, gerente de 

marketing, chefe de equipa empreendedor, di-

rector geral, gestor de recursos humanos, director 

de inovações contabilista, administrador de empre-

sas, professor, etc

1- HORÁRIOS: 

• 8h – 9h, 9h – 10h, 10h – 11h, 11h – 12h, 12h 

– 13h, 13h – 14h, 14h – 15, 15h – 16h, 16h- 

17 h, 17h – 18h, Sábado dás 8h às 12h e dás 

13 às 17h. 

2 – DURAÇÃO: 

Sistema presencial 

• Três (3) meses de duração  

• Também só os sábados para estudante que 

por algum motivo, não poderão frequentar 

o curso nos dias normais de expediente 

Sistema a distância 

• Três (3) meses de duração 

• Nesta modalidade, o aluno depois de rece-

ber as matérias e os vídeos – aulas referen-

tes ao curso, só precisará aparecer duas ve-

zes por mês na escola. Concretamente sá-

bado ou domingo para tirar dúvidas, fazer 

provas, ter aulas práticas e aulas de explica-

ções. 

3 – MODALIDADES DE PAGAMENTOS: 

• 5.000 Kz para matrículas (Entregue junta-

mente com as primeiras propinas); 

• 25.000 kz para propinas antecipadas do pri-

meiro mês; 

• 25.000 kz no início do segundo mês; 

• 25.000 Kz no início do terceiro e último mês. 

4 - FORMAS DE PAGAMENTOS 

• Deposito bancário; 

• Cartão Multicaixa na nossa secretaria; 

• Transferência via Multicaixa; 

• Transferência via internet; 

5 - REQUISITOS NECESSÁRIOS: 

• Cópia do bilhete de identidade; 

• Ter conhecimentos de informática na óptica 

do utilizador. 

6 – PÚBLICOS ALVOS 

• Estudantes Universitários; 

• Alunos do ensino médio e secundário; 

• Autodidactas e o público em geral. 

7 – ONDE TRABALHAR: 

Empresas petrolíferas, grandes escritórios, Bancos; 

Rádio, Televisão, Hospitais, Condomínio, Empresas 

de telecomunicações, Ministérios, Igrejas, Estabe-

lecimentos de ensino como universidades, escolas 

do ensino médio e secundárias, em fim todas em-

presas públicas ou privadas que trabalhão com 

computadores. 

8 – DATA PARA O ENCERRAMENTO DAS 

MATRÍCULAS 

• Último dia do corrente mês 

9 - DATA PARA O INÍCIO DAS AULAS: 

• Logo após o pagamento da inscrição e pro-

pinas referente ao primeiro mês. 

10- COORDENADOR DO CURSO: 

• Bill Gates Angolano 

11 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Certificado reconhecido pelo MAPTSS; 

• Depois do curso o seu telemóvel não vai pa-

rar de tocar; 

• Emprego garantido para os melhores alu-

nos; 

• Vagas limitadas; 

• Manuais e vídeos aulas de apoio; 

• Salas climatizadas. 

12 - OUTROS CURSOS E EVENTOS: 

• Mestrados & Licenciaturas em admi-

nistração; 

• Curso profissional de formação pe-

dagógica para professores; 

http://faculdadedenegocios.com/web/
http://faculdadedenegocios.com/web/
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• Workshop Técnicas para se tor-

nar milionário; 

• Workshop Técnicas avançadas de li-

derança; 

• Workshop Técnicas para falar ao pu-

blico; 

• Workshop Técnicas para vencer a ti-

midez; 

• Cursos para casais; 

• Workshop exclusivo para solteiros 

e solteiras. 

13 - LOCAL PARA MATRÍCULAS: 

• Entroncamento do bairro José Pirão na rua 
rei katyavala, depôs do banco Bpc, porta do 
prédio n.º 157, 1.º andar a direita aparta-
mento n. º 3 na última porta. 

14 - CONTACTOS: 

• Telemóvel 1 Unitel:    + 244 923 500 202  

• Telemóvel 2 Movicel: + 244 993 670 067
 

COORDENADAS BANCÁRIAS 

 

 

 

Obs. Após o depósito ou transferência, o borderô pode ser levado na nossa secretaria 

para emissão de recibo, ou enviado com a cópia do B.I, dois números de telemóveis 

pelo seguinte correio: 

secretaria@faculdadedenegocios.com 

TÓPICOS PRINCIPAIS MAIS ABORDADO EM CADA CURSO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMÁTICA  

• Windows (Sistema operacional) 

• Word 

• Excel 

• Access 

• PowerPoint 

• Impressão 

REDES DE COMPUTADOR 

• Cabeamento 

• Configuração de Servidor de ar-

quivo 

• Configuração de servidor de im-

pressão  

• Configuração de servidor de in-

ternet 

ADMINISTRAÇÃO EM REDES 

ORDEM BANCOS CONTAS NÚMEROS DE IBANS 

1 BFA 136 054 773 AO06 0006 0000 3605 4773 3011 8 

2 BAI 296 294 86 AO06 0040 0000 2962 9486 1015 3 

3 BIC 113 176 871 AO06 0051 0000 1317 6871 1011 2 

4 ATLÂNTICO 905 786 57 AO06 0055 0000 9057 8657 1014 4 

5 SOL 680 750 82 AO06 0044 0000 6807 5082 1014 2 

https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Workshops.pdf
mailto:secretaria@faculdadedenegocios.com
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• Instalação do Windows Server 

2008 

• Instalar ACTIVE DIRECTORY.  

• Configurar o domínio. 

• Instalar servidor DHCP. 

• Instalar servidor de Arquivo e 

cota de Disco.  

INTERNET 

• Navegação 

• Pesquisa 

• Email 

• Envio de dados 

BASE DE DADOS 

• O que é o Microsoft Access; 

• Inserção de novos campos em 

tabelas; 

• Relacionamentos entre tabelas; 

• Criando formulário; 

• Criação de relatórios; 

• Criar e inserir Macro; 

AUTOCAD 2D 

1. Assuntos Iniciais. 

2. Trabalhando com camadas 

(Layers). 

3. Criação de estilos, configuração 

e utilização de textos, tabelas e 

cotas. 

4. Projecto final. 

AUTOCAD 3D 

5. Coordenadas em 3 dimensões 

6. Método de modelamento em 3 

Dimensões 

7. Corte 

8. Criação e edição de luzes 

9. Aplicação de materiais 

10. Renderização – visualização. 

CRIAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS 

• Planejamento 

• Organização 

• Direcção  

• Controle 

EMPREENDEDORISMO 

• Ideias de negócios 

• Oportunidades 

• Financiamentos 

CONTABILIDADE 

• Patrimónios 

• Inventários 

• Balanços 

• Razões 

MARKETING 

• Público alvo 

• Publicidade 

• Propaganda 

• Plano de marketing 

GESTÃO DE PESSOAS 

• Motivação 

• Recrutamento 

• Treinamento  

• Remunerações

  

 

 

 

www.tecladocenter.com 

03/06/2019 

http://www.tecladocenter.com/

