CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE TERESINA – CET
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO LTDA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA

Informativo sobre os cursos de Especializações

Senhor Coordenador Pedagógico,
Estamos encaminhando para essa coordenação, a relação nominal dos cursos de
Especialização com seus respectivos dados, a fim de que sejam inseridos em
correspondência, e-mails, e encaminhados aos alunos, órgãos e conselhos de classe, para
divulgação.
I- Especialização em Direito Eleitoral
- Coordenadora Profa. Daniela Carla Gomes Freitas. e-mail: núcleojuridico@cet.edu.br
danielacgfreitas@hotmail.com
- Base legal: Resolução CNE/CES Nº 1/2001/04/2001 e n°1 de 08.06.2007
- Público Alvo: Advogados, Bacharéis em Direito, Professores, procuradores, membros do
Ministério Público e profissionais de áreas afins.
- Objetivo Geral: oferecer, de forma significativa, aos operadores e professores do direito a
oportunidade de aprofundamento do conhecimento técnico-científico-jurídico, numa
perspectiva teórica multidimensional do estudo de temas emergentes do Direito Eleitoral
com ênfase na atividade advocatícia e administrativa em fóruns eleitorais;
- Metodologia De Ensino:

Procedimentos de Ensino: A metodologia de Ensino adotada utilizará duas
modalidades:

à

distância

e

presencial.

As

atividades

à

distância

serão

desenvolvidas com o uso da Plataforma MOODLE, disponibilizado pela IES com uso
de fóruns de discussão, chats, livro didático, slides, textos, links de referência,
exercícios e trabalhos. As atividades presenciais serão para dirimir dúvidas mais
relevantes dos conteúdos, resolução de exercícios e orientação dos trabalhos. Nos
encontros presenciais acontecerá aplicação de provas escrita individual.
Encontros presenciais da coordenação: Nos casos de formação de turmas fora
da CET, a coordenação fará visitas presenciais pré-agendadas nas turmas para dar
suporte e orientação aos tutores e estudantes.
Fóruns: Serão estabelecidos diversos fóruns de discussão dos temas propostos na
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disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer. Terão
fóruns de caráter avaliativo nos quais serão observados a participação, os
conteúdos postados pelos estudantes e fóruns não avaliativos, com o objetivo de
conduzir o andamento do curso e dirimir eventuais dúvidas metodológicas.
Chats: os chats não terão caráter avaliativo e servirão como tira-dúvidas online.
Serão agendados eventualmente pelo tutor conforme a necessidade dos
estudantes.
Exercícios: São de cunho avaliativo e deverão ser entregues no período
estabelecido. Ao final de cada unidade será solicitado a entrega de um exercício.
Trabalhos: Será solicitado trabalho de pesquisa sobre aplicações distribuídas.
Avaliações: É permanente durante o andamento da disciplina onde o estudante
deve demonstrar domínio de aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Será
composta de uma parte presencial com peso de 60%, e de outra parte à distância
com peso de 40%, distribuídos conforme agenda da disciplina.

- Carga Horária: 360 horas
- Modalidade de Oferta: Curso semipresencial, com um encontro na Faculdade CET, no
primeiro sábado do mês.
- Inscrições: ABERTAS
- Início das aulas: Após o preenchimento das turmas
- Prazo para entrega de TCC: 60 dias após a conclusão das disciplinas
- Processo Seletivo: Análise de currículo

II- Especialização em Docência do Ensino Superior
- Coordenadora Profa. Geloesse Gomes Correia Freitas
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e-mail: medeirosanalina@bol.com.br
- Base legal: Resolução CNE/CES Nº 1/2001/04/2001 e n°1 de 08.06.2007
- Público Alvo: Docentes e Técnicos da Faculdade de Tecnologia de Teresina- CET,
e outras pessoas interessadas, que tenham nível superior.
- Objetivo Geral: Proporcionar aos profissionais docentes e aos interessados na
docência a construção do conhecimento através das bases teórico-metodológicas e
didático-pedagógicas que norteiam o ensino superior, possibilitando uma reflexão na
perspectiva do: ensino, discente, aprendizagem, pesquisa e extensão.
- Metodologia de Ensino:
Procedimentos de Ensino: A metodologia de Ensino adotada utilizará duas
modalidades:

à

distância

e

presencial.

As

atividades

à

distância

serão

desenvolvidas com o uso da Plataforma MOODLE, disponibilizado pela IES com uso
de fóruns de discussão, chats, livro didático, slides, textos, links de referência,
exercícios e trabalhos. As atividades presenciais serão para dirimir dúvidas mais
relevantes dos conteúdos, resolução de exercícios e orientação dos trabalhos. Nos
encontros presenciais acontecerá aplicação de provas escrita individual.
Encontros presenciais da coordenação: Nos casos de formação de turmas fora
da CET, a coordenação fará visitas presenciais pré-agendadas nas turmas para dar
suporte e orientação aos tutores e estudantes.
Fóruns: Serão estabelecidos diversos fóruns de discussão dos temas propostos na
disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer. Terão
fóruns de caráter avaliativo nos quais serão observados a participação, os
conteúdos postados pelos estudantes e fóruns não avaliativos, com o objetivo de
conduzir o andamento do curso e dirimir eventuais dúvidas metodológicas.
Chats: os chats não terão caráter avaliativo e servirão como tira-dúvidas online.
Serão agendados eventualmente pelo tutor conforme a necessidade dos
estudantes.
Exercícios: São de cunho avaliativo e deverão ser entregues no período
estabelecido. Ao final de cada unidade será solicitado a entrega de um exercício.
Trabalhos: Será solicitado trabalho de pesquisa sobre aplicações distribuídas.
Avaliações: É permanente durante o andamento da disciplina onde o estudante
deve demonstrar domínio de aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Será
composta de uma parte presencial com peso de 60%, e de outra parte à distância
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com peso de 40%, distribuídos conforme agenda da disciplina.
- Carga Horária: 360 horas
- Modalidade de Oferta: Curso semipresencial, com um encontro na Faculdade CET, no
primeiro sábado do mês.
- Inscrições: Abertas
- Início das aulas: Após o preenchimento da turma
- Prazo para entrega de TCC: 60 dias após a conclusão das disciplinas
- Processo Seletivo: Análise de currículo

III- Especialização em Direito Penal e Processual Penal

- Coordenador Profª. Msc. e doutoranda Daniela Carla Gomes Freitas;
e-mail: nucleojurídico@cet.edu.br e danielacgfreitas@hotmail.com
- Base legal: Resolução CNE/CES Nº 1/2001/04/2001 e n°1 de 08.06.2007
- Público Alvo: Bacharéis em Direito ou estudantes a partir do 9º período do Curso
de Bacharelado em Direito ou Segurança Pública.
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- Objetivo Geral:
Atualizar o graduado com as novas perspectivas do Direito Penal e Processo
Penal.
Debater sobre os novos horizontes do Direito Penal e Processo Penal.
Relacionar teoria e prática do Direito Penal e Processo Penal.

- Metodologia de Ensino:

Procedimentos de Ensino: A metodologia de Ensino adotada utilizará duas
modalidades:

à

distância

e

presencial.

As

atividades

à

distância

serão

desenvolvidas com o uso da Plataforma MOODLE, disponibilizado pela IES com uso
de fóruns de discussão, chats, livro didático, slides, textos, links de referência,
exercícios e trabalhos. As atividades presenciais serão para dirimir dúvidas mais
relevantes dos conteúdos, resolução de exercícios e orientação dos trabalhos. Nos
encontros presenciais acontecerá aplicação de provas escrita individual.
Encontros presenciais da coordenação: Nos casos de formação de turmas fora
da CET, a coordenação fará visitas presenciais pré-agendadas nas turmas para dar
suporte e orientação aos tutores e estudantes.
Fóruns: Serão estabelecidos diversos fóruns de discussão dos temas propostos na
disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer. Terão
fóruns de caráter avaliativo nos quais serão observados a participação, os
conteúdos postados pelos estudantes e fóruns não avaliativos, com o objetivo de
conduzir o andamento do curso e dirimir eventuais dúvidas metodológicas.
Chats: os chats não terão caráter avaliativo e servirão como tira-dúvidas online.
Serão agendados eventualmente pelo tutor conforme a necessidade dos
estudantes.
Exercícios: São de cunho avaliativo e deverão ser entregues no período
estabelecido. Ao final de cada unidade será solicitado a entrega de um exercício.
Trabalhos: Será solicitado trabalho de pesquisa sobre aplicações distribuídas.
Avaliações: É permanente durante o andamento da disciplina onde o estudante
deve demonstrar domínio de aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Será
composta de uma parte presencial com peso de 60%, e de outra parte à distância
com peso de 40%, distribuídos conforme agenda da disciplina.
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- Carga Horária: 360 horas
- Modalidade de Oferta: Curso semipresencial, com um encontro na Faculdade CET, no
primeiro sábado do mês.
- Inscrições: Abertas
- Início das aulas: Após a formação da turma
- Prazo para entrega de TCC: 60 dias após a conclusão das disciplinas
- Processo Seletivo: Análise de currículo

IV- Especialização em Home Care
- Coordenadora Profa. Márcia Laís Fortes Rodrigues Mattos; e-mail:
- Base legal: Resolução CNE/CES Nº 1/2001/04/2001 e n°1 de 08.06.2007
- Público Alvo: Graduados em Enfermagem e profissionais já em exercício profissional, que
buscam expandir e atualizar os seus conhecimentos na assistência aos clientes em
cuidados domiciliares.
- Objetivo Geral: Formar profissionais capazes de estabelecer relações entre
saberes teóricos, técnicos e práticos de forma reflexiva, critica e transformadora,
buscando desenvolver suas habilidades cognitivas, intra e interpessoais e éticas,
Fundamentar a capacidade de tomar decisões com habilidades para avaliar,
sistematizar e decidir; comunica-se, liderar, e administrar e gerenciar serviços e
pessoas, além de entender que deve, antes de tudo, comprometer-se com o
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atendimento humanizado.

- Metodologia de Ensino:

Procedimentos de Ensino: A metodologia de Ensino adotada utilizará duas
modalidades:

à

distância

e

presencial.

As

atividades

à

distância

serão

desenvolvidas com o uso da Plataforma MOODLE, disponibilizado pela IES com uso
de fóruns de discussão, chats, livro didático, slides, textos, links de referência,
exercícios e trabalhos. As atividades presenciais serão para dirimir dúvidas mais
relevantes dos conteúdos, resolução de exercícios e orientação dos trabalhos. Nos
encontros presenciais acontecerá aplicação de provas escrita individual.
Encontros presenciais da coordenação: Nos casos de formação de turmas fora
da CET, a coordenação fará visitas presenciais pré-agendadas nas turmas para dar
suporte e orientação aos tutores e estudantes.
Fóruns: Serão estabelecidos diversos fóruns de discussão dos temas propostos na
disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer. Terão
fóruns de caráter avaliativo nos quais serão observados a participação, os
conteúdos postados pelos estudantes e fóruns não avaliativos, com o objetivo de
conduzir o andamento do curso e dirimir eventuais dúvidas metodológicas.
Chats: os chats não terão caráter avaliativo e servirão como tira-dúvidas online.
Serão agendados eventualmente pelo tutor conforme a necessidade dos
estudantes.
Exercícios: São de cunho avaliativo e deverão ser entregues no período
estabelecido. Ao final de cada unidade será solicitado a entrega de um exercício.
Trabalhos: Será solicitado trabalho de pesquisa sobre aplicações distribuídas.
Avaliações: É permanente durante o andamento da disciplina onde o estudante
deve demonstrar domínio de aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Será
composta de uma parte presencial com peso de 60%, e de outra parte à distância
com peso de 40%, distribuídos conforme agenda da disciplina.
- Carga Horária: 360 horas
- Modalidade de Oferta: Curso semipresencial, com um encontro na Faculdade CET, no
primeiro sábado do mês.
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- Inscrições: Abertas
- Início das aulas: Após a formação da turma
- Prazo para entrega de TCC: 60 dias após a conclusão das disciplinas
- Processo Seletivo: Análise de currículo

V- Especialização em Hematologia Clínica e Imuno-Hematologia Laboratorial

- Coordenador Profº. Higo José Neri da Silva ; e-mail: higoneri@gmail.com
- Base legal: Resolução CNE/CES Nº 1/2001/04/2001 e n°1 de 08.06.2007
- Público Alvo: Graduados em Enfermagem e profissionais já em exercício profissional, que
buscam expandir e atualizar os seus conhecimentos na assistência aos clientes em
cuidados domiciliares.
- Objetivo Geral: Tem como objetivo formar profissionais de excelência para trabalhar
em hemocentros, bancos de sangue, laboratórios de análises clínicas, centros de
transfusões e transplantes e afins. Ampliar a compreensão de concepções acerca
do uso de técnicas hematológicas e imuno- hematológicas e refletir sobre as
respectivas implicações para o exercício do diagnóstico e tratamento de diversas
patologias. Promover conhecimentos atuais sobre a hematologia clínica e os
principais sintomas de grupos sanguíneos, compartilhar a experiência de um
serviço de referência e demonstrar as principais técnicas e metodologias aplicadas
no dia a dia de um Laboratório de hematologia e Imuno-hematologia dos centros
hematológicos do Brasil e do mundo.
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- Metodologia de Ensino:

Procedimentos de Ensino: A metodologia de Ensino adotada utilizará duas
modalidades:

à

distância

e

presencial.

As

atividades

à

distância

serão

desenvolvidas com o uso da Plataforma MOODLE, disponibilizado pela IES com uso
de fóruns de discussão, chats, livro didático, slides, textos, links de referência,
exercícios e trabalhos. As atividades presenciais serão para dirimir dúvidas mais
relevantes dos conteúdos, resolução de exercícios e orientação dos trabalhos. Nos
encontros presenciais acontecerá aplicação de provas escrita individual.
Encontros presenciais da coordenação: Nos casos de formação de turmas fora
da CET, a coordenação fará visitas presenciais pré-agendadas nas turmas para dar
suporte e orientação aos tutores e estudantes.
Fóruns: Serão estabelecidos diversos fóruns de discussão dos temas propostos na
disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer. Terão
fóruns de caráter avaliativo nos quais serão observados a participação, os
conteúdos postados pelos estudantes e fóruns não avaliativos, com o objetivo de
conduzir o andamento do curso e dirimir eventuais dúvidas metodológicas.
Chats: os chats não terão caráter avaliativo e servirão como tira-dúvidas online.
Serão agendados eventualmente pelo tutor conforme a necessidade dos
estudantes.
Exercícios: São de cunho avaliativo e deverão ser entregues no período
estabelecido. Ao final de cada unidade será solicitado a entrega de um exercício.
Trabalhos: Será solicitado trabalho de pesquisa sobre aplicações distribuídas.
Avaliações: É permanente durante o andamento da disciplina onde o estudante
deve demonstrar domínio de aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Será
composta de uma parte presencial com peso de 60%, e de outra parte à distância
com peso de 40%, distribuídos conforme agenda da disciplina.
- Carga Horária: 360 horas
- Modalidade de Oferta: Curso semipresencial, com um encontro na Faculdade CET, no
primeiro sábado do mês.
- Inscrições: Abertas
- Início das aulas: Após a formação da turma
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- Prazo para entrega de TCC: 60 dias após a conclusão das disciplinas
- Processo Seletivo: Análise de currículo

VI- Especialização em Perícia Judicial e Auditoria Contábil
- Coordenador Profª. Joelma Danniely C. Meireles ; e-mail:
- Base legal: Resolução CNE/CES Nº 1/2001/04/2001 e n°1 de 08.06.2007
- Público Alvo: Profissionais de nível superior interessados em atuar nas atividades
relacionadas a Perícia Judicial e Auditoria.
Contadores, Advogados, Engenheiros, Administradores, Economistas, Analistas das áreas
de Tecnologia da Informação, Engenharia de Processos. Sistemas, Segurança da
Informação.
- Objetivo Geral: Proporcionar aos profissionais graduados de nível superior,
conhecimentos na especialização acerca da área de perícia e auditoria, e suas mudanças,
assim como a importância deste conhecimento, através de um estudo sistemático das várias
áreas do campo do saber.

- Metodologia de Ensino:

Procedimentos de Ensino: A metodologia de Ensino adotada utilizará duas
modalidades:

à

distância

e

presencial.

As

atividades

à

distância

serão

desenvolvidas com o uso da Plataforma MOODLE, disponibilizado pela IES com uso
de fóruns de discussão, chats, livro didático, slides, textos, links de referência,
exercícios e trabalhos. As atividades presenciais serão para dirimir dúvidas mais
relevantes dos conteúdos, resolução de exercícios e orientação dos trabalhos. Nos
encontros presenciais acontecerá aplicação de provas escrita individual.
Encontros presenciais da coordenação: Nos casos de formação de turmas fora
da CET, a coordenação fará visitas presenciais pré-agendadas nas turmas para dar
suporte e orientação aos tutores e estudantes.
Fóruns: Serão estabelecidos diversos fóruns de discussão dos temas propostos na
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disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer. Terão
fóruns de caráter avaliativo nos quais serão observados a participação, os
conteúdos postados pelos estudantes e fóruns não avaliativos, com o objetivo de
conduzir o andamento do curso e dirimir eventuais dúvidas metodológicas.
Chats: os chats não terão caráter avaliativo e servirão como tira-dúvidas online.
Serão agendados eventualmente pelo tutor conforme a necessidade dos
estudantes.
Exercícios: São de cunho avaliativo e deverão ser entregues no período
estabelecido. Ao final de cada unidade será solicitado a entrega de um exercício.
Trabalhos: Será solicitado trabalho de pesquisa sobre aplicações distribuídas.
Avaliações: É permanente durante o andamento da disciplina onde o estudante
deve demonstrar domínio de aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Será
composta de uma parte presencial com peso de 60%, e de outra parte à distância
com peso de 40%, distribuídos conforme agenda da disciplina.

- Carga Horária: 360 horas
- Modalidade de Oferta: Curso semipresencial, com um encontro na Faculdade CET, no
primeiro sábado do mês.
- Inscrições: Abertas
- Início das aulas: Após a formação da turma
- Prazo para entrega de TCC: 60 dias após a conclusão das disciplinas
- Processo Seletivo: Análise de currículo
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Código

Denominação

Coordenador

Carga Horária

82923

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

GELOESSE GOMES CORREIA
FREITAS

450h

115319

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTÉTICA

Jose Nilson Porto Fernandes Junior

675h

87192

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Direito Médico

GELOESSE GOMES CORREIA
FREITAS

375h

87191

Curso de Especialização Lato Sensu em
MBA em Gestão de Vendas e
Negociação

GELOESSE GOMES CORREIA
FREITAS

375h

87193

Pós-Graduação lato Sensu em Direito
Público e Contabilidade Governamental

GELOESSE GOMES CORREIA
FREITAS

420h

87200

Pós-graduação latu sensu em Psicologia
Jurídica Forense

GELOESSE GOMES CORREIA
FREITAS

360h

87428

PÓS-GRADUAÇÃO EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MARIO RODRIGUES GOMES
MEIRELES FILHO

360h

87425

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
DE SEGURANÇA DE REDES

MARIO RODRIGUES GOMES
MEIRELES FILHO

480h

2579

Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu
em Segurança de Redes com

Luciano Aguiar Monteiro

480h

40319

PÓS-GRADUAÇÃO EM ELAB. DE
PROJ. SOCIAIS E CAPTAÇÃO DE
RECURS

KATIÚSCIA DE SOUSA LIMA

438h

103125

DOCÊNCIA DO ENSINO
SUPERIOR: UM PROCESSO
EVOLUTIVO

GELOESSE GOMES CORREIA
FREITAS

360h

103800

PERICIA JUDICIAL E AUDITORIA
CONTABIL

Joelma Danniely Cavalcanti Meireles

360h

87197

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL

GELOESSE GOMES CORREIA
FREITAS

390h

87426

PÓS-GRADUAÇÃO EM BANCO DE
DADOS

MARIO RODRIGUES GOMES
MEIRELES FILHO

360h

