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Há 21 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: Ofitexto EAD.

by Viktor Hanacek

Neste canal, oferecemos cursos e conteúdos
fundamentados em nossa sólida e legitimada
experiência editorial. Nosso público‑alvo são os
jovens profissionais que enfrentam desafios em seu
dia a dia, seja na obra, no campo ou no escritório,
e os profissionais mais experientes em busca de
requalificação.
Os cursos da Ofitexto EAD são
realizados a distância (cursos
100% on-line), com alta qualidade
e amplo acesso dos interessados,
independentemente de sua
geografia.

Dentre os recursos tecnológicos
utilizados para promover a melhor
experiência de aprendizagem a
distância, estão as plataformas:
Citrix, utilizada em momentos
de interação ao vivo, e eBooks
Ofitexto, em cursos que contam
com obras do catálogo Ofitexto no
material de estudos.
Com abordagem contemporânea,
as diferentes modalidades
oferecidas (Networking, ILearn,
Workshop e Talk) focam em
temas e questões específicas
que contribuem para a prática
profissional e buscam envolver
o participante no processo de
co-criação do conhecimento,
motivando-o a se engajar.

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.
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Cursos 100% on-line
Ágeis e dinâmicos, os cursos são
temáticos e incentivam a co
‑construção do conhecimento
entre participantes e autor
‑consultor.
Os cursos são totalmente
a distância, facilitando o
acesso ao conhecimento de
qualquer local com acesso à
Internet e permitindo uma
maior flexibilidade de horário.

Oferecemos 4 modalidades de curso de curta duração
com diferentes experiências de aprendizagem. Conheça
cada uma delas clicando no nome:
• Networking
• Learn
• Workshop
• Talk
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Em todos os cursos, emitimos certificado digital com
assinatura da Oficina de Textos (exceto Reprises), do
autor-consultor responsável e indicação da carga horária
do curso. Os cursos da Ofitexto EAD são classificados
como cursos livres de capacitação, atualização e
qualificação profissional.
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Ofitexto Networking
Cursos com carga horária de 24h com
duração de um mês e meio. Dependem
da formação de turma para serem
realizados, ou seja, os inscritos seguem
uma programação estabelecida.

Nessa modalidade de curso síncrono,
o participante pode estudar a hora
que quiser, mas possui prazos fixos
para entrega de trabalhos.

 Conteúdo

Ofitexto Networking oferece
como benefício uma maior
interação entre os participantes,
o autor-consultor e o professor
assistente. Além disso, está
alinhada com a metodologia de
aprendizagem acelerada e de
co-criação do conhecimento, tão
atuais no mundo digital.

• 4 módulos
• eBook da Oficina de Textos
• Work meeting(s) fechada(s)
(webconferência de 1h com os
integrantes)

 Duração

• até 6 semanas (dependendo da
complexidade do assunto)

 Carga horária
• 24 horas

 Oferecimento

• Esta modalidade depende da
formação de turma com número
mínimo de inscrição.

Ofitexto ILearn
Cursos com carga horária de 24h com duração de um mês, podendo
ser realizados em até três meses. Planejada para ser totalmente
adaptável à agenda dos inscritos, esta modalidade é assíncrona e
permite que o inscrito defina seu ritmo de aprendizagem.
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Essa modalidade oferece como
benefício a possibilidade de seguir
o conteúdo de forma autônoma.
Não depende da formação de
turmas e pode ser iniciado logo
após a confirmação da inscrição.

 Conteúdo

• 4 módulos
• eBook da Oficina de Textos
• Work meeting(s) bi ou trimestrais

 Duração

• 1 mês (prazo limite: 3 meses)

 Carga horária
• 24 horas

 Oferecimento

• Esta modalidade não depende da
formação de turmas e não possui
número mínimo de inscrições.

Ofitexto Workshop

O Workshop pode apresentar
metodologia síncrona ou
assíncrona. 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).
Essa modalidade oferece como
benefício um aprimoramento
prático e técnico dentro um prazo
curto de realização.

 Conteúdo

• até 5 módulos (1 módulo por dia) (4h a 9h)
• eBook da Oficina de Textos

 Duração

• até 5 dias (prazo limite: 15 dias)*

 Carga horária

• 5 a 10 horas

 Oferecimento

• A modalidade síncrona depende da formação
de turmas com número mínimo de inscritos.
A modalidade assíncrona não depende da
formação de turmas e possui início imediato.

*Assíncrona
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Cursos de curtíssima duração, com carga horária de 5h
a 10h pelo período de uma semana.

Ofitexto Talk
Diante do sucesso dos Webinars oferecidos pela
Oficina de Textos desde 2014 e considerando a
disponibilidade do público profissional, propomos
esta modalidade que reúne nossa experiência em
Webinars e Cursos on-line.

O diferencial do Ofitexto Talk
é o acesso direto, ao vivo, a
grandes especialistas em suas
áreas de atuação por um valor
de investimento acessível. O
conteúdo é oferecido através
de uma plataforma on-line e ao
vivo, com 1h15 de aula expositiva
e 45min de sessão aberta para
perguntas.

 Conteúdo

• Apresentação de slides elaborada pelo palestrante

 Duração e carga horária
• 2 horas

 Oferecimento

• Esta modalidade contempla a palestra ao vivo na data e
horário definido e permite acesso à gravação por tempo
limitado.
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Os cursos desta modalidade têm carga horária de
2 horas. Assim como os Webinars, o Talk é uma palestra
on-line ao vivo que propõe conteúdos teórico-práticos
especializados.

Última atualização: 14 de Fevereiro de 2018.

Ofitexto EAD
Rua Cubatão, 798, 04013-003
São Paulo/SP - Brasil
Fone: (11) 3085-7933 (ramal 22)
WhatsApp: (11) 9 5888 1998
E-mails:
(Coordenação) ead@ofitexto.com.br
(Secretaria) ead.secretaria@ofitexto.com.br
www.ofitexto.com.br/ead
www.facebook.com/OfitextoEAD
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