
● CIBERSEGURANÇA   (FEVEREIRO) ON ●  COMÉRCIO DIGITAL -
9187 - Legislação, segurança e privacidade (25h)  OPERACIONALIZAÇÃO   (MARÇO) ON

9195 - Enquadramento operacional de cibersegurança (50h) 9216 - Meio de comunicação digital (25h)

9188 - Fundamentos de cibersegurança (25h) 9214 - Marketing digital (25h)

9190 - Introdução à programação aplicada à cibersegurança (25h) 9217 - Planos e campanhas de comunicação - venda

5101 - Hardware e redes de computadores (25h)            não presencial (50h)

9191 - Introdução às técnicas de análise de evidências (50h) 9220 - Gestão de conteúdos digitais (25h)

9192 - Análise de vulnerabilidades - iniciação (50h) 9978 - Técnicas de marketing digital e gestão de redes sociais (25h)

9196 - Cibersegurança ativa (50h) 9221 - Gestão de mobile (50h)

9210 - Atendimento não presencial ao cliente (50h)

10672 - Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais (25h)
● FERRAMENTAS AVANÇADAS

DE PRODUTIVIDADE   (JULHO) ON

5080 - Gestão e manipulação avançada de aplicações ● LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO -
            informáticas de processamento de texto (25h) PROGRAMAÇÃO .NET    (JUNHO) ON

5081 - Gestão e manipulação avançada de aplicações 5409 - Engenharia de software (25h)

            informáticas de folha de cálculo (25h) 5089 - Programação - Algoritmos (25h)

0759 - Sistemas de gestão de bases de dados - SGBD (50h) 0809 - Programação em C/C++ - fundamentos (50h)

9224 - Sistemas digitais e gestão documental (25h) 10788 - Fundamentos da linguagem SQL (25h)

0530 - Aplicação informática - gestão de projetos (50h) 10789 - Metodologias de desenvolvimento de software (25h)

10672 - Introd. à utilização e proteção dos dados pessoais (25h) 10790 - Projeto de programação (25h)

10759 - Teletrabalho (25h) 3935 - Programação em C# (50h)

5087 - Tecnologias de acesso a base de dados (25h)

10792 - Programação ASP.Net Core MVC (50h)
● BUSINESS INTELLIGENCE   (OUTUBRO) ON 5425 - Projeto de tecnologias e programação de sistemas

10796 - Gestão de informação (25h)           de informação (50h)

10797 - Gestão e armazenagem de dados (50h)

10798 - Ingestão de dados (25h)

10799 - Modelação de dados (25h) ● UX/UI DESIGN    (SETEMBRO) ON

10800 - Transformação de dados (25h) 5387 - Técnicas de design (50h)

10801 - Visualização de dados (25h) 5388 - Design de multimédia (50h)

10802 - Storytelling com dados (50h) 8846 - Design de interação e usabilidade (25h)

10803 - Análise avançada de dados (25h) 9958 - Arquitetura de informação (25h)

10804 - Projeto de business intelligence (50h) 10786 - Prototipagem para a web (50h)

9963 - Edição web (50h)

0154 - Stilos em CSS (Cascading Style Sheets) (25h)

10787 - Planeamento e gestão de projeto UX/UI (50h)
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