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Há 20 anos, a Oficina de Textos se dedica à 
promoção, consolidação e difusão de conteúdos 
técnicos e científicos de alta qualidade. Nossa missão 
de contribuir para a construção do conhecimento, 
aliada aos novos recursos tecnológicos a serviço  
da Educação, nos motivou a criar em 2015 um  
novo canal para o conhecimento: Cursos Autorais 
Ofitexto on-line.
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Neste canal, destacados autores se tornam  
Autores-Consultores que estruturam os cursos  
com a legitimidade de uma sólida formação teórica 
e ampla experiência profissional. Os cursos são 
destinados aos jovens profissionais que enfrentam 
desafios em seu dia a dia, seja na obra, no campo  
ou no escritório, e aos profissionais mais experientes 
em busca de atualização.

Os Cursos Autorais Ofitexto são 
realizados a distância (cursos 
100% on-line), com alta qualidade 
e amplo acesso dos interessados, 
independentemente de sua 
geografia. São práticos e focados 
em questões específicas.
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Missão
Ser referência na consolidação e difusão do 
conhecimento técnico e científico brasileiro  
por meio da produção de cursos on-line de alta 
qualidade, proporcionada pela expertise de nossos 
Autores-Consultores, e da relação de respeito  
com nosso público para conquistar excelência  
e reconhecimento na área, bem como contribuir  
para a capacitação de jovens profissionais e 
atualização de profissionais experientes.

A dinâmica dos cursos incentiva  
a discussão entre os participantes  
e a troca de experiências.  
A carga horária varia de 5h a 24h, 
dependendo da modalidade. 
Os cursos são estruturados em 
módulos temáticos oferecidos 
em um ambiente virtual de 
aprendizagem: a plataforma  
magiZ, criada pela Sciere 
Tecnologias Educacionais.

Com abordagem contemporânea, 
cada módulo inicia com questões 
desafiadoras para resolver 
que envolvem o profissional 
no processo de co-criação do 
conhecimento e o motivarão a se 
engajar. Compõem o conteúdo 
dos cursos: roteiros de estudos, 
minivídeos, work meeting(s) ao 
vivo, eBook, exercícios práticos 
e links para outros materiais de 
estudo e consulta.



Cursos 100% on-line
Ágeis e dinâmicos, os cursos 
são divididos em módulos que 
incentivam a co-construção 
do conhecimento. É também 
oferecido material de estudo 
composto por indicação de 
leituras, minivídeos, em que 
o autor-consultor destaca e 
explica pontos relevantes,  
e um eBook. No ambiente do 
fórum dos cursos síncronos, 
os participantes postam 
comentários e respostas  
às questões.
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Em cursos Networking, o último módulo é destinado à 
resolução de um “projeto” cujo teor motivou o próprio 
curso. O participante poderá seguir a proposta de 
trabalho final indicada pelo autor-consultor ou propor 
seu próprio tema, desde que pertinente ao curso.

De acordo com o curso, essa concepção concorre 
para melhor alcançar os objetivos.
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Coordenação, editoração de 
conteúdo, gestão e secretaria

Autor-consultor
Concepção e conteúdo

Professor assistente
Auxílio e monitoramento

GoToMeeting® (Citrix)
Work meetings (apenas 
para cursos síncronos)

Magiz (Sciere)
Ambiente 

educacional

Ebooks
Conteúdo de base

do curso

 Cursos Autorais Ofitexto: responsável pela divulgação, acompanhamento 
de todo o processo de preparação e oferecimento do curso, bem como 
pela comunicação efetiva entre autores, assistentes, inscritos e Sciere.

 Autor-consultor: fornece conteúdo consolidado e legitimado por sua 
renomada experiência profissional.

 Professor assistente: valida postagens, tira dúvidas dos inscritos e,  
no caso de cursos Networking ou ILearn, avalia o trabalho final  
de participante.

 GoToMeeting (Citrix): plataforma virtual onde são realizadas  
as work meetings (reuniões on-line ao vivo).



	Ebooks Ofitexto: plataforma virtual de e-books da Oficina de Textos,  
o conteúdo teórico que fundamenta o curso autoral.  
Visite o site ebooks.ofitexto.com.br

 Sciere: empresa parceira que fornece apoio tecnológico e suporte para 
utilização da plataforma magiz. Site: ofitexto.magiz.com.br

http://ebooks.ofitexto.com.br
http://ofitexto.magiz.com.br


Networking
Esta modalidade tem duração de um mês 
e meio e o curso depende da formação 
de turmas para ser realizado, ou seja, 
os participantes seguem juntos nesse 
período. Nessa modalidade de curso 
síncrono, o participante pode estudar a 
hora que quiser, mas possui prazos fixos 
para entrega de trabalhos.

Atualmente, os Cursos Autorais 
Ofitexto são oferecidos de 
acordo com as modalidades 
descritas adiante: Networking, 
ILearn e Workshop.

O último módulo é destinado 
à resolução de um “projeto” 
individual cujo teor motivou o 
próprio curso. Essa modalidade 
oferece como benefício uma  
maior interação entre os 
participantes, o Autor-consultor  
e o Professor assistente. 

M
od

ali
dad

es



	Conteúdo
 4 módulos
 Work meeting(s) fechada(s) (webconferência 

de 1h com os participantes)

	Duração
 até 6 semanas (dependendo da complexidade 

do assunto) - 20h ou 24h

	Oferecimento
 Esta modalidade depende da formação de 

turma com número mínimo de inscrição.

Além disso, está alinhada com  
a metodologia de aprendizagem 
acelerada e de co-criação do 
conhecimento, tão atuais  
no mundo digital.

ILearn
Esta modalidade foi planejada para ser totalmente 
adaptável à agenda dos inscritos. Os jovens 
profissionais definem seu ritmo de aprendizagem, 
seguindo o conteúdo de forma autônoma.

	Conteúdo
 4 módulos
 Work meeting(s) bi ou trimestrais

	Duração
 1 mês (mas o inscrito pode concluir 

o curso em até 3 meses) - 20h ou 24h

	Oferecimento
 Esta modalidade não depende 

da formação de turmas. O curso 
pode ser oferecido ao longo de 
todo o ano.
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	Conteúdo
 5 módulos (1 módulo por dia) (de 4h a 9h)
 Work meeting final ao vivo (1h) (para workshops síncronos)
 Webinar gravado (1h) (para workshop assíncrono)

	Duração
 de 5h a 10h, dependendo da complexidade do tema

	Oferecimento
 Workshop síncrono depende da formação de turmas com 

número mínimo de inscritos; já o formato assíncrono pode 
ser realizado individualmente e as inscrições ficam abertas 
ao longo do ano.

Os workshops são cursos de 
curtíssima duração (de 5h a 10h), 
em que são abordados conteúdos 
práticos, aplicação de técnicas, 
demonstração de recursos e 
habilidades etc. O conteúdo é 
oferecido diariamente e conta 
com: minivídeos curtos e roteiros 
de estudos (sugestão de cases 
para análise dos participantes em 
fóruns, links, e-book e/ou manuais).

no caso de Workshop síncrono,  
as discussões ocorrem via fórum 
e são animadas pelos professores 
assistentes.

Workshop
Diante do sucesso dos webinars gratuitos oferecidos 
pela Oficina de Textos em 2014 e 2015 e pensando 
na falta de tempo do público profissional e na 
agenda dos nossos autores-consultores, propomos 
esta modalidade que reúne nossa experiência em 
Webinars e Cursos Autorais.
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MEIO AMBIENTE

Avaliação de impacto ambiental: 
como melhorar essa prática 
utilizando Serviços Ecossistêmicos
Modalidade: Networking | 20h
O emprego do conceito de serviços ecossistêmicos 
em avaliação de impactos é uma das mais recentes 
propostas de inovação e superação das principais 
deficiências da prática de avaliação. Este curso 
visa apresentar: maneiras de superar as principais 
deficiências do processo de avaliação de impactos 
de projetos; as orientações metodológicas para 
análise sistemática de serviços ecossistêmicos 
em avaliação de impactos; e as boas práticas 
internacionais para incorporação dos serviços 
ecossistêmicos à avaliação de impactos.
Autor-consultor: Luis Enrique Sánchez

Nesta seção, apresentamos 
alguns temas da edição 2016 
dos Cursos Autorais Ofitexto.Nos
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http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/servicos-ecossistemicos-em-avaliacao-de-impacto-ambiental/


Gestão integrada de recursos hídricos
Modalidade: Networking | 24h
Estimativas da ONU apontam que até 2025 
o número de pessoas que vivem em países 
submetidos a grande pressão sobre os recursos 
hídricos passará dos cerca de 700 milhões atuais 
para mais de 3 bilhões. Fatores ambientais, 
econômicos, sociais e gerenciais contribuem para 
esta crise de abrangência mundial. Diante desse 
cenário, este curso visa instruir os profissionais 
da área ambiental sobre como funcionam os 
ecossistemas aquáticos, como lidar com os 
impactos nos recursos hídricos, bem como 
sobre gestão de bacias hidrográficas e gestão 
integrada de recursos hídricos.
Autor-consultor: José Galizia Tundisi 

Interpretação da ISO 14001:15
Modalidade: ILearn | 20h
O curso apresenta aos participantes a versão mais 
atual de uma norma internacional de sistema de 
gestão ambiental, no caso a ISO 14001:15.
Autor-consultor: José Carlos Derisio

http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/interpretacao-da-iso-1400115/


Programas socioambientais:  
do planejamento à avaliação  
dos resultados
Modalidade: Networking | 20h
Não raro programas socioambientais planejados 
na fase de projeto do empreendimento 
conduzem a resultados medíocres. O curso 
objetiva capacitar o participante a ter sucesso 
na elaboração, na aplicação e na avaliação 
dos resultados de programas de gestão 
socioambiental desenvolvidos no âmbito  
do licenciamento ambiental, de sistemas de 
gestão ambiental e social e de iniciativas  
de responsabilidade social corporativa.
Autor-consultor: Luis Enrique Sánchez

GEOTECNOLOGIA E APLICAÇÕES

Geomorfologia prática
Modalidade: Networking | 20h
O curso capacita o participante na obtenção de 
variáveis morfométricas (altitude, declividade, 
curvatura horizontal e vertical), feições (de 
erosão, drenagem, lineamentos, curvas de nível) 
e unidades de relevo a partir do processamento 
e interpretação de imagens de satélite e dados 
topográficos.
Autora-consultora: Teresa Gallotti Florenzano

http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/programas-socioambientais-do-planejamento-a-avaliacao-dos-resultados/
http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/geomorfologia-pratica/


Uso de imagens de satélite  
passo a passo
Modalidade: ILearn | 20h
É virtualmente impossível passar um dia sem  
ser exposto a imagens de satélite nas mídias.  
Na previsão do tempo, na cobertura de guerras, 
no desmatamento da Amazônia e assim 
por diante. As possibilidades de utilização 
profissional, acadêmica ou didática são múltiplas: 
vale a pena conhecer e usar. O participante será 
capacitado a interpretar imagens de satélite, 
conhecer suas aplicações e gerar um mapa 
temático, a partir da aquisição, do processamento 
e da interpretação de imagens.
Autora-consultora: Teresa Gallotti Florenzano

Conversão de imagens de satélite 
em grandezas físicas
Modalidade: Networking  | 24h
Imagens de satélite podem ser usadas para 
confecção de mapas, um uso tradicional. Mas 
há aplicações mais complexas como estimar 
a quantidade de sedimentos em um rio ou 
a quantidade de biomassa aérea de uma 
floresta. Para aplicações dessa natureza é 
necessário saber transformar os números 
digitais, presentes junto às imagens de satélite, 
em grandezas físicas. O curso Conversão de 
imagens de satélite em grandezas físicas 
objetiva capacitar o participante a realizar essas 
conversões.
Autor-consultor: Flávio Jorge Ponzoni

http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/uso-de-imagens-de-satelite-passo-a-passo-curso-assincrono/
http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/uso-de-imagens-de-satelite-passo-a-passo-curso-assincrono/


Reforço de aterros sobre solos 
moles com geossintéticos
Modalidade: Networking | 20h
O curso trata de aterros reforçados com  
foco principalmente em uso de fundação  
do tipo colunas granulares encamisadas com 
geossintéticos (colunas GEC). São abordados 
métodos de dimensionamento, previsão de 
recalques e curvas recalque versus tempo.
Autor-consultor: Márcio Almeida
Patrocínio: 

ENGENHARIA CIVIL

Sistemas de drenagem com 
geocompostos aplicados em obras 
civis e de infraestrutura
Modalidade: Workshop | 5h
Workshop sobre aplicações de geocomposto 
drenante em variadas obras: edifícios, jardins e 
telhados verdes, campos de futebol e rodovias. 
Em cada caso serão mostradas as aplicações, o 
dimensionamento e os detalhes construtivos mais 
adequados. Serão apresentados exemplos do uso 
do geocomposto para drenagem MacDrain®.
Autores-consultores: Carlos Yukio Suzuki e 
Angela Martins de Azevedo
Palestrante-consultor: Paulo Rocha (Maccaferri)
Realização em conjunto com:

http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/reforco-de-aterros-sobre-solos-moles-com-geossinteticos/
http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/sistemas-de-drenagem-com-geocompostos-aplicados-em-obras-civis-e-de-infraestrutura/


Projeto de Edifícios  
em Concreto Armado  
(conforme NBR 6118/2014)
Modalidade: Networking | 24h
Este curso visa promover a complementação e 
consolidação de conhecimentos sobre conteúdos 
de análise e dimensionamento estrutural; 
capacitar os participante na utilização das 
ferramentas de Engenharia de Estruturas para 
utilização em projetos residenciais, comerciais 
e industriais; e habilitar profissionais com 
conhecimentos específicos na área de Engenharia 
de Estruturas a atuarem com Cálculo Estrutural.
Autor-consultor: Thiago Bomjardim Porto

Projetos que levam a patologias 
das fundações [EM BREVE]
Autor-consultor: Jarbas Milititsky

Dez tópicos sobre barragens  
de rejeitos [EM BREVE]
Modalidade: Networking | 20h
O curso enfatiza os tópicos fundamentais nas 
atividades de projetar e construir barragens de 
rejeitos, tendo em vista a frequência de desastres 
e mau desempenho desse tipo de barragem, sem 
paralelo nas barragens hidrelétricas.
Autora-consultora: Regina Moretti

http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/projeto-de-edificios-em-concreto-armado-conforme-nbr-61182014/


Estocagem de materiais  
granulares em pilha: na mineração, 
na siderurgia e no porto
Modalidade: ILearn | 20h
Projetar um pátio de estocagem com suas  
pilhas, transportar, depositar e retomar minérios 
e concentrados são atividades que exigem 
uma sólida experiência para obterem sucesso 
– raramente se aprendem na escola. O curso 
tratará do manuseio desde a mina até o porto  
e dos equipamentos utilizados: transportadores 
de correia, empilhadeiras e retomadoras. 
Revisará também os desenvolvimentos recentes 
e os novos equipamentos.
Autor-consultor: Arthur Pinto Chaves

Estabilidade de taludes em rocha 
[EM BREVE]
Autor-consultor: Alberto Pio Fiori

GEOLOGIA E MINERAÇÃO

Análise de dados geológicos 
multivariados
Modalidade: ILearn | 20h 
A pretensão deste curso é apresentar 
uma introdução aos métodos estatísticos 
multidimensionais que possam ser aplicados 
na análise de dados, sem uma abordagem 
matemática complexa, porém, sempre que 
possível, com um enfoque espacial e que permita 
ao usuário iniciar-se na Geologia Quantitativa.
Autor-consultor: Paulo M. Barbosa Landim

http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/estocagem-de-materiais-granulares-em-pilha-na-mineracao-na-siderurgia-e-no-porto/
http://cursosautorais.ofitexto.com.br/curso/analise-de-dados-geologicos-multivariados-curso-assincrono/


Última atualização: 21 de novembro de 2016.

ARQUITETURA

Arquitetura escolar - o projeto  
do ambiente de ensino  
Modalidade: Networking  | 24h 
O curso é destinado a jovens profissionais 
de Arquitetura, Engenharia e Educação, ou 
a profissionais experientes que queiram se 
aprofundar no tema em questão ou ampliar  
seu conhecimento sobre arquitetura escolar.
Autora-consultora: Doris Kowaltowsky



Cursos Autorais Ofitexto
Rua Cubatão, 798, 04013-003
São Paulo/SP - Brasil

Fone: (11) 3085-7933 (ramal 22)

E-mails: 
(Coordenação) cursosautorais@ofitexto.com.br
(Secretaria) secretaria.cursosautorais@ofitexto.com.br

www.cursosautorais.ofitexto.com.br
www.facebook.com/CursosAutoraisOfitexto

http://cursosautorais.ofitexto.com.br/
https://www.facebook.com/CursosAutoraisOfitexto/

