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CURSO DE CAMAREIRA
Curso Online - Carga horária 7 horas
20 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
Com este curso de Camareira o aluno poderá se tornar um colaborador de 
excelência no ramo da hotelaria e turismo, prestando serviços de governança, 
higienização de ambientes, organização de quartos, troca de roupas de camas, 
conferência de itens em frigobar e lavanderia, além de aprender técnicas de 
dobramento de lençóis, toalhas, linguagens formais, comunicação com cliente e 
terminologias. O curso capacita o aluno para se tornar perito em realizar as rotinas 
diárias do profissional desta área.

Conteúdo programático
Módulo 1 – Evolução histórica dos meios de hospedagem 
Módulo 2 – Terminologias técnicas em meios de hospedagem 
Módulo 3 – Estrutura organizacional em meios de hospedagem 
Módulo 4 – Operações da camareira 
Módulo 5 – Qualidade no atendimento 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEPCIONISTA DE HOTEL
Curso Online - Carga horária 7 horas
20 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
O curso de Recepcionista de Hotel permite ao aluno desenvolver habilidades 
fundamentais para realizar atendimentos de forma profissional, desde a chegada dos 
hóspedes até a despedida da estadia. As aulas trazem informações sobre a história 
da hotelaria, estrutura organizacional, funções de recepcionista, tendências da área, 
classificações e tipologias.
Ao concluir o curso, o aluno estará apto para trabalhar em hotéis, resorts, pousadas, 
cruzeiros marítimos, clínicas e hospitais e destacar-se na área de hospedagem.

Conteúdo programático
Módulo 1 - Evolução histórica, concepções e definições
Módulo 2 - Tipologias e procedimentos técnicos
Módulo 3 - Estrutura organizacional e operacionalidade na recepção
Módulo 4 - Qualidade no atendimento e tendências
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BARMAN E BARTENDER
Curso Online - Carga horária 7 horas
20 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
As profissões de Barman e Bartender exigem habilidades específicas para se 
destacar no mercado de trabalho. O elemento diferencial é o domínio das técnicas e 
serviços de bebida, aliado ao conhecimento de etiqueta. Tem a possibilidade de 
trabalhar em: restaurantes, lanchonetes, casas noturnas, cruzeiros marítimos, hotéis 
ou meios de hospedagem que oferecem servições de bebidas. 

Conteúdo programático
Módulo 1 - História da bebida e perfil profissional
Módulo 2 - Apresentação de um bar e estrutura operacional
Módulo 3 - Serviço de bebidas
Módulo 4 - Atuação de Barman e Bartender

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO GARÇOM E MAITRÊ
Curso Online - Carga horária 7 horas
20 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
A gastronomia é uma área em constante crescimento e inovação, onde a cada dia 
surgem novidades tecnológicas e o perfil dos clientes, torna o atendimento 
desafiador. Neste contexto, o papel do Garçon e Maitrê é fundamental para o 
sucesso de uma operação em serviços de alimentação e/ou bebidas.
Portanto, este curso surge para profissionalizar pessoas que para atuarem como 
garçom e maitrê, onde o aluno aprenderá o desenvolvimento de todas as 
competências necessárias para o desempenho das funções.

Conteúdo programático
Módulo 1 - Histórico da alimentação e perfil profissional
Módulo 2 - Equipamento de alimentação e serviços de restaurantes
Módulo 3 - Atuação da brigada do restaurante
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CURSO AGENTE DE VIAGENS
Curso Online - Carga horária 15 horas
15 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
O curso de Agente de Viagens permite ao aluno desenvolver habilidades 
fundamentais para organizar viagens completas, desde o assessoramento inicial até 
a escolha dos melhores roteiros e destinos. Com as aulas deste curso você 
aprenderá a identificar os melhores preços, locais, acomodações e, principalmente, 
manusear ferramentas da profissão e técnicas de vendas. Ao concluir o curso, você 
estará apto para trabalhar como profissional autônomo ou em seu próprio negócio, 
tornando-se um empreendedor da área de turismo e hotelaria, bem como ser 
colaborador de agências de viagens, especialista na arte de comercialização dos 
pacotes e atendimento ao cliente.

Conteúdo programático
Módulo 1 - Introdução às agências de viagens
Módulo 2 - Estruturação e Operacionalização das agências de viagens
Módulo 3 - Atendimento, roteiros turísticos e tendências

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO DE PENTEADOS
Curso Online - Carga horária 15 horas
20 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
Este curso permitem ao profissional cabeleireiro obter conhecimentos para 
embelezar ainda mais suas clientes para os eventos sociais. O aluno aprenderá 
sobre os tipos de cabelos, dicas de como fazer o penteado durar mais e como se 
tornar um perito de todos os estilos de penteados: presos, semi-preso, soltos, 
coques, tranças e muito mais. O curso capacita o profissional da beleza para deixar 
as debutantes, madrinhas e noivas deslumbrantes para o grande dia. 

Conteúdo programático
História dos cabelos e penteados
Características de um profissional e visagismo
Materiais para preparação de penteados
Técnicas para penteados, entrevista e prova
Penteado Moicano liso com nó e com tranças laterais
Penteado semi-preso com leves ondas
Trança fofa na diagonal e de duas pontas
Penteado Banana
Coque Donuts clássico e coque baixo com laterais torcidas
Trança circular
Princesa contemporânea
Base para noivas e coque mechas
Tiara de tranças e coque mechas
Coque com sobreposição de trança e coque bola sem marcação
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CURSO DE MAQUIAGEM SOCIAL
Curso Online - Carga horária 15 horas
15 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
No curso de maquiagem social, o aluno aprende a identificar os tipos de pele, bem 
como corrigir imperfeições com finalidade de acentuar a beleza. Apenderá a criar 
maquiagens diurnas e noturnas para arrasar em festas e eventos sociais. Alem disso, 
aprenderá a maquiar homens, pessoas com pele madura, noivas e muito mais. 

Conteúdo programático
Preparação da pele
Correções, contorno e iluminação de pele jovem
Maquiagem diurna
Maquiagem noturna
Maquiagem para homens
Maquiagem pele madura
Maquiagem para noivas
Maquiagem para debutantes
Maquiagem colorida

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO CONFEITARIA
Curso Online - Carga horária 25 horas
15 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
O curso de Confeitaria tem por objetivo formar e preparar o aluno do Instituto Mix de 
Profissões para atuar como profissional na arte da confeitaria, aprendendo técnicas e 
ferramentas necessárias ao exercício da profissão. É indicado para novatos na 
cozinha e para confeiteiros mais experientes que querem aprimorar seus 
conhecimentos básicos. Além de ensinar receitas saborosas, aprende-se a confeitar 
com criatividade e imaginação, saboreando e divertindo-se. Os alunos poderão 
aplicar todo o conhecimento adquirido desenvolvendo receitas com criatividade e 
imaginação através de aulas práticas, exercendo ao longo do curso as atividades 
pertinentes à profissão, de acordo com o que existe de mais atualizado no mercado 
de trabalho.

Conteúdo programático
Módulo - O Profissional Confeiteiro 
Módulo: Técnicas de Preparos de Salgados
Módulo: Massas Doces
Módulo: Bolos Confeitados
Módulo: Recheios, Merengues e Cremes
Módulo: Cupcakes, Chocolates e Docinhos
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CURSO CUIDADOR DE IDOSOS
Curso Online - Carga horária 26 horas
15 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
O curso de Cuidador de Idosos destaca como acontece o processo de 
envelhecimento e enfatiza o papel do cuidador, além de ensinar sobre: corpo 
humano, as principais doenças dos idosos, noções de enfermagem, higiene e 
cuidados especiais para promover qualidade de vida. O ensinamento é essencial 
para que o profissional se destaque na área, atuando com conhecimento, 
responsabilidade e comprometimento.

Conteúdo programático
Módulo 1 - Introdução
Módulo 2 - Envelhecimento e papel do cuidador
Módulo 3 - Anatomofisiologia e principais doenças dos idosos
Módulo 4 - Noções de Enfermagem
Módulo 5 - Cinesiologia e biomecânica aplicada ao idoso

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO  REDES SOCIAIS
Curso Online - Carga horária 27 horas
15 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
O curso de Redes Sociais como Ferramenta de Marketing apresenta conteúdos ricos 
e atualizados para você que deseja aplicar o marketing nos seus negócios por meio 
das redes sociais. 

Conteúdo programático
Aula 1- O que você precisa saber antes de começar?
Aula 2- Marketing: ontem, hoje e amanhã
Aula 3- Pesquisa de mercado/público
Aula 4- Gerando audiência e comunicação 
Aula 5- Marketing de conteúdo
Aula 6- Ferramentas indispensáveis
Aula 7- Construção de lista de e-mails
Aula 8- Facebook
Aula 9- Tráfego pago
Aula 10- Configurações iniciais de Facebook ADS
Aula 11- Encontrando usa audiência através de anúncios
Aula 12- Google ADS
Aula 13- Instagram
Aula 14- Youtube, Linkedin e Tiktok
Aula 15- Telegram para negócios
Aula 16- Influenciadores digitais
Aula 17- Definindo estratégias
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CURSO FOTOGRAFIA PROFISSIONAL
Curso Online - Carga horária 26 horas
15 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
A fotografia continua sendo hoje uma das artes favoritas dos brasileiros! O curso de Fotografia 
Digital alia talento com aprendizado técnico e os ramos de atuação podem ser muito variados. São 
formados profissionais para os mais diversos segmentos de mercado, como moda, arquitetura, 
fotojornalismo e muito mais. O curso também visa estimular o desenvolvimento de trabalhos 
autorais, utilizando a linguagem fotográfica como forma de expressão artística. A partir daí, cada 
um desenvolve o seu talento individual e pode encontrar seu espaço no mercado trabalho.

Conteúdo programático
Aula 1- Introdução e apresentação
Aula 2- História da arte e da fotografia
Aula 3- O que é a fotografia?
Aula 4- Funções da câmera
Aula 5- Iluminação
Aula 6- Criando sua imagem
Aula 7- Adobe Lightroom CC Classic
Aula 8- Portfólio e Marketing
Aula 9- Aula bônus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO DE DIGITAL INFLUENCER 
Curso Online - Carga horária 16 horas
20 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
Os influenciadores digitais são pessoas que se transformam em uma referência em determinados 
assuntos, e em função desta posição, se transformam em formadores de opinião, influenciando 
assim outras pessoas e até mesmo criando tendências.
Neste curso de Digital Influencer o aluno poderá se atualizar e se destacar no mercado de trabalho, 
obtendo um diferencial em seu currículo através do certificado emitido após a conclusão do curso, 
válido em todo o Brasil.

Conteúdo programático
Aula 1- Como se tornar um Digital Influencer
Aula 2- A profissão Digital Influencer e o Mercado de Trabalho
Aula 3- Atendimento ao Cliente
Aula 4- Como empreender nas redes sociais
Aula 5- Marketing Pessoal
Aula 6- Cases de Sucesso
Aula 7- Rede social mais atuante no Brasil nos últimos 5 anos
Aula 8- Como melhorar a produção de fotos e vídeos
Aula 9- Como gravar vídeos
Aula 10- Como chegar aos tão sonhados 10 mil seguidores
Aula 11- Como potencializar os stories, posts e vídeos
Aula 12- Como ser um influenciador de sucesso
Aula 13- Educação comportamental e complementar
Aula 14- Consultoria de imagem
Aula 15- Entretenimento digital e social
Aula 16- Consultoria Blogueiroarcação
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CURSO PERSONAL ORGANIZER 
Curso Online - Carga horária 14 horas
20 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
A Personal Organizer é uma profissional especializada em trazer mais praticidade para o dia a dia 
de pessoas e empresas ao organizar ambientes, espaços e rotinas, deixando-os mais funcionais de 
acordo com as necessidades de cada cliente. Com este curso o aluno estará qualificado para 
atender o cliente de maneira personalizada, tornando a experiência única. 

Conteúdo programático
Aula 1- Introdução
Aula 2- O personal organizer
Aula 3- Fechamento do projeto
Aula 4- Cozinha, despensa, lavanderia e banheiro
Aula 5- Quartos
Aula 6- Escritório e depósito
Aula 7- Organização baby
Aula 8- Organizações gerais
Aula 9- Ensinar a organizar
Aula 10- Organização, vida e saúde
Aula 11- Organização, dinheiro e sustentabilidade
Aula 12- Dicas e curiosidades da organização
Aula 13- Entrevistas e informações importantes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO DE MARKETING DIGITAL
Curso Online - Carga horária 20 horas
20 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
Marketing Digital é promover produtos ou marcas por meio de mídias digitais. Ele é uma 
das principais maneiras que as pessoas e empresas têm para se comunicar com o público 
de forma direta, personalizada e no momento certo.
Este curso apresenta conteúdos ricos e atualizados para você que deseja aplicar o 
marketing na sua empresa ou até mesmo trabalhar neste ramo que vem crescendo cada 
vez mais. Com módulos como Marketing Digital, Google e até fotografia, você terá os 
conhecimentos necessários em várias etapas para aplicação do Marketing Digital.

Conteúdo programático
Módulo 1 – Marketing Digital
Módulo 2 – E-mail Marketing
Módulo 3 – Google
Módulo 4 – Google Analytic
Módulo 5 – Google Meu Negócio
Módulo 6 – Google Ads
Módulo 7 – Mídias Sociais
Módulo 8 – Fotografia para redes sociais
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CURSO GESTÃO DE MÍDIAS 
Curso Online - Carga horária 4 horas
30 VAGAS DISPONÍVEIS
Sobre o curso
Pensando no grande mercado da tecnologia do nosso país, oferecemos o curso de Gestão de 
Mídias. É um curso que proporciona ao aluno a capacitação profissional relacionada ao marketing e 
mídias digitais.

O que você vai aprender?
Neste curso você vai aprender a utilizar as principais plataformas das mídias sociais atualmente, 
como planejar as publicações da melhor forma e como gerar engajamento.

Conteúdo programático
1. Facebook e Instagram
2. Google
3. Marketing digital - Conceitos
4. Pesquisa e planejamento 
5. Produção e publicação
6. Promoção e propagação
7. Personalização e precisão

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

Links / Informações Úteis:

Formulário Inscrição para os Cursos: 
http://bit.ly/CursosGratuitosPMBC

Descritivos e Informações sobre os Cursos: 
https://www.storeim.com.br/?s=37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd

Instagram:
@institutomixdeprofissoesbc

Facebook:
facebook.com/InstitutoMixBC

Diretor/Franqueado:
Leandro Hermes Veloso
(47) 9 9271 0925
(47) 2122 3038
E-mail: balneariocamboriu@institutomix.com.br
Instagram: @leandro.imbc

TOTAL DE 280 VAGAS GRATUITAS DISTRIBUIDAS 
EM 15 OPÇÕES DE CURSOS EM DIVERSAS ÁREAS


