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1 - Caro Aluno 

 

Como todo manual, este é de texto simples, claro e didático. Foi 

elaborado para que você saiba o que é a Real & Dados, que 

cursos oferecemos, quais os métodos de ensino e avaliação da 

aprendizagem que adotamos, bem como se familiarize com as 

normas e procedimentos de nossa escola.  

 

Procure seguir as orientações aqui apresentadas, pois tudo foi 

cuidadosamente planejado para o seu bem-estar e melhor 

aproveitamento. 

 

Sumário 
 

1 - Caro Aluno  

2 - O melhor Caminho para as Profissões do Futuro 

3 - Aprender e Provar que Aprendeu 

4 - Por Que Aprender Informática?  

5 - Real & Dados: Experiência  

6 - Real & Dados: Experiência + Atualização  

7 - Nossa Proposta de Ensino-Aprendizagem  

8 - Direitos do Aluno  

9 - Deveres do Aluno 

10 - Requisitos Didático-Pedagógicos 

10.1 - Aproveitamento  

10.2 - Freqüência mínima  

10.3 - 2ª chamada  

10.4 - Recuperação  

10.5 - Certificação  

10.6 - Média 

10.7 - Sala de estudo  



 

 

11 - Expedientes de organização Escolar  

11.1 - Transferência  

11.2 - Trancamento de matrícula  

11.3 - Observações complementares  

12 - Respostas às Perguntas Mais Freqüentes 

13 - Office — Curso Básico para Usuário  

13.1 - Módulo 1  

13.2 - Módulo 2  

13.3 - Respostas às Perguntas Mais Freqüentes com Relação ao 

Curso Office 

14 - Cursos de Formação Profissional 

14.1 - Editoração 1 e 2  

14.2 - Rede 1 e 2  

14.3 - Programação 1 e 2  

14.4 - Respostas às perguntas mais freqüentes com relação ao 

curso Formação Profissional  

15 - Observação 

 

2 - O Melhor Caminho para as Profissões do Futuro 

 

Há décadas diversos aspectos de nossa vida têm sofrido grandes 

transformações e, sem dúvida, os computadores cumprem um 

papel decisivo nessas transformações. 

 

A informática que torna a INFORmação autoMÁTICA não deve 

intimidar e tão pouco iludir, ela e computadores foram criados 

para resolver problemas e auxiliar as pessoas. 

 

Hoje, podemos constatar o avanço tecnológico em diversas áreas 

como: medicina, telecomunicações, transportes, educação etc. 



 

 

Sem dúvida, esta tecnologia que tem nos acompanhado e 

continuará cada vez mais nos próximos anos, permitirá que 

novos progressos venham a ser conquistados, em prazos cada 

vez mais curtos, alterando ainda mais nossos hábitos e 

organização social, transformando o FUTURO em PRESENTE.  

Básico para Usuário 

3 - Aprender e Provar que Aprendeu 

AL APRENDIZAGEM 

Agora, você é um aluno da Real & Dados. O que isso significa? 

Você será preparado por uma escola pioneira na Bahia em 

cursos de treinamento e formação em informática. Uma escola 

com mais de vinte e cinco anos de experiência. Dispomos de 

equipamentos multimídia ligados à Internet, professores 

especializados e material didático desenvolvido pela Real & 

Dados.  

 

Oferecemos cursos com aulas 100% práticas e demonstrativas e 

aulas de monitoria para o curso Office. Numa escola assim, com 

esta qualidade de ensino, você estará em condições de aprender 

para provar, no mercado de trabalho, que sabe usar a 

informática de maneira produtiva. 

 

Afinal, num mercado competitivo como o nosso, ser um aluno 

Real & Dados é um diferencial que conta muito. Sua real 

aprendizagem é o que você mesmo, breve, poderá verificar. 

 

4 - Porque Aprender Informática 

 

Porque esta é uma exigência do mercado de trabalho. No mundo 

atual tudo gira em torno do processamento automatizado de 



 

 

informações. Rapidez e eficiência são as palavras-chave que 

definem hoje o desenvolvimento.  

 

Sem a utilização dos recursos tecnológicos avançados da 

informática, seria impossível a obtenção de rapidez e eficiência 

em qualquer atividade humana, o que significa viver fora do 

tempo, ou estar à margem do mundo. Daí a conseqüência lógica: 

ao se tornar um profissional formado ou treinado em 

informática, maior será a chance de você ingressar e ser bem-

sucedido no mercado de trabalho. 

 

Com freqüência ouvimos duas bobagens a respeito da 

informática. Uma é a de que o computador "pensa" e acabará 

substituindo o cérebro humano. É o mesmo que confundir 

ciência com ficção científica. A outra bobagem é fruto da 

preguiça: afirma que a informática é muito difícil, complicada. 

Ora, qualquer assunto só será complicado e chato se não houver 

preparo por parte de quem vai ensiná-lo, nem interesse e 

dedicação por parte de quem vai aprendê-lo. 

 

Complicação e chatice não fazem parte da proposta pedagógica 

da Real & Dados. 

 

5 - Real & Dados: Experiência 

ALIDADE 

Fundada em 1986, a Real & Dados foi criada com o objetivo de 

disseminar a ciência e tecnologia da informática através de 

cursos especializados. É pioneira na Bahia, pois montou uma 

instalação com dois laboratórios, compostos por seis 

microcomputadores cada (uma revolução para a época), além de 



 

 

trazer a tecnologia da Servimec de São Paulo, uma empresa com 

30 anos de experiência nessa área.  

 

Em 1988, iniciou a revenda de softwares originais dos maiores 

fabricantes nacionais e estrangeiros para as grandes indústrias e 

empresas do Estado, tendo participado de campanhas contra a 

pirataria e elevado o nível de exigência do mercado, passando a 

oferecer serviços de atendimento telefônico de suporte para 

dúvidas de clientes. 

 

Desde o seu começo, a Real & Dados trabalha com grandes 

empresas fabricantes de softwares e hardwares, entre elas a 

Microsoft, Corel, Adobe, Symantec, Borland, Lotus, Novell, WK, 

Compaq, Apple, Digital e IBM. Hoje, após redefinir sua estratégia 

de atuação, a Real & Dados dedica-se ao ramo de serviços, tendo 

se especializado no treinamento em informática — tanto para 

principiantes quanto para aqueles que buscam uma formação 

profissional ou atualização tecnológica — e na introdução da 

informática na educação para escolas de 1º e 2º graus. 

 

6 - Real & Dados: Experiência + Atualização 

LUÇÃO SEMPRE 

Desde sua fundação a Real & Dados já podia ser considerada a 

melhor e mais completa escola de informática da Bahia, seja pelo 

elevado nível de qualidade atingido por seus cursos, bem como 

pela constante preocupação em acompanhar a rápida evolução 

dessa área de conhecimentos. Para isso, existe um grande 

esforço por parte dos seus diretores, de modo a manter a escola 

sempre atualizada com os lançamentos mundiais em softwares e 

hardwares.  



 

 

 

Uma prova dessa constante preocupação em evoluir sempre, foi 

a criação de cursos de Formação Profissional de acordo com as 

necessidades do mercado de trabalho. 

 

O novo curso Office (Módulos 1 e 2) foi criado para dar ao aluno 

um conhecimento amplo dos aplicativos utilizados na maioria 

dos escritórios. 

 

Foram criados, também, os cursos de Rede (em parceria com a 

XSITE — Consultoria e Tecnologia), Programação (em parceria 

com a Way Out System), Editoração (em parceria com a Market 

Comunicação) e Especialização (Publicidade, Multimídia, 

Desenvolvimento de Redes, Webmaster e Programação em 

Delphi), para oferecer capacitação nas profissões da área de 

informática. 

 

Atualmente, a Real & Dados dispõe de unidades de ensino no 

shopping Iguatemi e no Centro Empresarial Iguatemi. 

 

7 - Nossa Proposta de Ensino-Aprendizagem 

 

Os cursos da Real & Dados foram cuidadosamente elaborados 

para oferecer aos alunos a melhor maneira de aprender e utilizar 

os recursos da informática: ambiente local e de rede, linguagens 

de programação para banco de dados e Internet, aplicativos 

básicos e gráficos.  

 

• Aulas 100% práticas e demonstrativas, de acordo com o 

modelo aprender-aplicar 



 

 

• Turmas com, no máximo, 24 alunos, dois por equipamento 

• Equipamentos ligados à Internet 

• Material didático 

• Instrutores especializados no ensino tecnológico, atualizados 

periodicamente 

• Supervisão pedagógica e técnica 

• Aulas de monitoria para o curso Office 

• Salas de aula climatizadas com cadeiras estofadas e giratórias. 

 

8 - Direitos do Aluno 

 

1. Ser sempre tratado com cordialidade.  

2. Dispor de instrutores capacitados, assíduos e pontuais. 

3. Utilizar equipamentos atualizados, softwares originais e 

instalações adequadas. 

4. Fazer críticas construtivas e dar sugestões. 

6. Ter aulas 100% práticas e demonstrativas. 

7. Compor turmas de, no máximo, 24 alunos por sala (sendo 

dois alunos por micro). 

8. Receber certificado de conclusão do curso completo, 

amplamente reconhecido e valorizado pelo mercado de trabalho. 

9. Utilizar o telefone da escola apenas em casos estritamente 

necessários. 

 

9 - Deveres do Aluno 

 

1. Não entrar na sala de aula sem a presença do instrutor ou do 

monitor.  

2. Seguir as orientações do instrutor e do monitor quanto ao uso 

dos equipamentos, a fim de não danificá-los nem infectá-los com 



 

 

vírus. 

3. Cumprir o contrato de prestação de serviços. 

4. Ser assíduo e pontual. 

5. Não levar lanches, café, sucos e similares para a sala de aula, 

mantendo-as sempre limpas. 

6. Não fumar na sala de aula. 

7. Não danificar as instalações, equipamentos ou quaisquer bens 

pertencentes ao patrimônio da Real & Dados. 

8. Observar os avisos nas salas de aula e mural da escola. 

9. Trajar-se adequadamente. 

10. Respeitar as leis e códigos internacionais que proíbem a 

cópia de software, por ser crime. 

11. Desligar o telefone celular na sala de aula. 

12. Ser sempre cordial com os colegas, instrutores, monitores e 

demais funcionários. 

13. Solicitar a amigos e familiares que só peçam para chamá-lo 

na sala de aula em casos de urgência. 

14. Verificar seus dados pessoais nas listas de presença para 

efeito de preenchimento correto do certificado. 

 

10 - Requisitos Didático-Pedagógicos 

 

• O aproveitamento do aluno será medido através de avaliação 

individual, escrita ou prática, a cargo do Conselho Docente, ao 

final de cada programa.  

• Para ser aprovado, o aluno deverá obter a nota mínima 7 (sete) 

por programa. 

• A freqüência mínima obrigatória é de 80% em cada programa. 

• O aluno poderá excepcionalmente submeter-se à segunda 

chamada, se não puder comparecer à avaliação normal.  



 

 

• A segunda chamada deverá ser requerida à Supervisão 

Operacional, no prazo máximo de 30 dias após a realização da 

atividade à qual o aluno não compareceu. Ao dar entrada no 

requerimento, o aluno deverá efetuar o pagamento da taxa 

correspondente. 

• O aluno que não comparecer no dia e horário determinados 

pela Supervisão Operacional, perderá o direito de se submeter a 

outra avaliação, e, em conseqüência, não poderá receber o 

certificado de conclusão. 

• Se após a avaliação, para o curso Office, o aluno que não 

obtiver nota 7 (sete), poderá se inscrever no curso de 

recuperação, findo o qual será novamente avaliado.  

• A recuperação deverá ser requerida na Secretaria da Escola, no 

prazo máximo de 30 dias, após o término do curso, mediante 

pagamento da taxa correspondente. 

• O curso de recuperação será ministrado em uma turma a ser 

definida na Secretaria da Escola. 

• A carga horária do curso deverá ser verificada na Supervisão 

Operacional e a avaliação será feita ao final do curso, 

substituindo a nota da avaliação anterior. 

• Estará apto a receber o certificado de conclusão o aluno que 

obtiver nota mínima 7 (sete) em cada programa e freqüência 

mínima de 80% em cada programa.  

• O aluno que não realizar as provas e obtiver freqüência mínima 

de 80% em cada programa, receberá certificado de participação. 

• A Real & Dados se compromete a emitir 2ª via do certificado 

até um ano após o término do curso. Ao dar entrada no 

requerimento de 2ª via, o aluno deverá efetuar o pagamento da 

taxa correspondente. 

• A média final para o certificado de conclusão, será calculada 



 

 

pela média aritmética das avaliações dos programas.  

• Será disponibilizada uma sala de estudo para os alunos do 

curso Office Básico. 

• O aluno deverá marcar hora com o próprio monitor, na sala de 

estudo, com antecedência mínima de 24 horas. Deverá ser pago 

uma taxa correspondente na Supervisão Operacional. 

• A freqüência do uso da sala de estudo será definida pela 

Supervisão da unidade de ensino, sempre com duração de 1 

hora/aula (50 minutos) cada vez. 

 

11 - Expedientes de Organização Escolar 

 

a. Início do curso 

 

a.1 - O aluno poderá requerer transferência para outra pessoa, 

outra unidade de ensino ou outra turma, ou curso com até 24 

horas antes do início do curso, o que, entretanto, ficará 

condicionado à existência de vaga em outras turmas da mesma 

unidade de ensino ou de outra. 

 

Por exemplo: se o início do curso estiver previsto para 

01/01/2008, a transferência sem custos será permitida até 

31/01/2007. 

 

a.2 - A transferência após o prazo fixado importará no 

pagamento de uma taxa correspondente, a título de despesas 

administrativas e operacionais. 

 

a.3 - Se o requerimento da transferência se verificar na hipótese 

de horário promocional para horário não promocional deverá ser 



 

 

paga a diferença de valor. No caso de horário não promocional 

para horário promocional será emitida uma carta de crédito para 

uso em outros cursos da Real & Dados. 

 

b. Após o início do curso 

 

b.2 - O aluno só poderá requerer transferência para outra turma 

ou unidade de ensino a partir da data de início do curso, quando 

tiver concluído 2/3 (dois terços) do curso e sido submetido às 

respectivas avaliações, o que, entretanto, ficará condicionado à 

existência de vaga em outras turmas e no mesmo horário, caso 

tenha se matriculado em horário promocional. 

 

b.3 - Deverá ser requerida à Secretaria da Escola mediante 

pagamento da taxa correspondente. 

 

b.4 - O aluno só poderá fazer uma única transferência para 

outra turma. 

 

b.5- Nestes casos encaminhar-se à Secretaria da Escola 

 

a. Início do curso 

 

a.1 - O aluno poderá requerer o trancamento de sua matrícula 

no prazo de até 24 horas antes do dia  do início do curso, caso 

em que os vencimentos das parcelas não serão alterados. Assim, 

poderá retornar ao curso para iniciá-lo, no mesmo horário, em 

uma das turmas disponíveis. 

 

a.2 - O trancamento, após o prazo aqui fixado, importará no 



 

 

pagamento de uma taxa correspondente, a título de despesas 

administrativas e operacionais. 

 

a.3 - Se a solicitação do trancamento se verificar na hipótese de 

horário promocional, será respeitada essa condição. 

 

a.4 - Se o trancamento ultrapassar o prazo máximo de 6(seis) 

meses a partir da data da assinatura do requerimento de 

trancamento, o aluno perderá integralmente as importâncias 

pagas, sem direito a iniciar o curso. 

 

a.5 - Encaminhar-se à Recepção. 

 

b. Após o início do curso 

 

b.1 - O aluno poderá requerer o trancamento de sua matrícula 

após o início do curso quando tiver concluído 2/3 (dois terços) 

do curso e sido submetido às respectivas avaliações, caso em 

que os vencimentos das parcelas não serão alterados. Assim, 

poderá retornar ao curso para concluí-lo, no mesmo horário, em 

uma das turmas disponíveis, sem direito, entretanto, à reposição 

das aulas já ministradas. 

 

b.2 - Se o trancamento ultrapassar o prazo máximo de 6 (seis) 

meses, o aluno perderá integralmente as importâncias pagas, 

sem direito a concluir o curso. 

 

b.3 - Deverá ser requerido à Secretaria da Escola mediante 

pagamento da taxa correspondente. 

 



 

 

a.1 - A Real & Dados não se responsabiliza por objetos 

esquecidos em suas instalações. 

 

b.1 - O aluno deverá comunicar à Supervisão Operacional, por 

escrito, mudanças de endereço e/ou telefone. 

 

c.1 - Toda comunicação formal do aluno à Supervisão 

Operacional deverá ser feita por escrito e protocolada. 

 

12 - Respostas às Perguntas mais Freqüentes 

 

1. Dá para aprender informática em 1 mês e duas semanas? 

 

Sim. Porque o conteúdo programático foi especialmente 

elaborado para que o aluno possa aprender nesse período o 

essencial da informática e utilizar esses conhecimentos em seus 

estudos e pesquisas, no trabalho, e em várias situações do dia-a-

dia. A escola dispõe de todos os recursos necessários (didáticos, 

tecnológicos, materiais e humanos) para possibilitar essa 

aprendizagem. Mas sem esquecer que o interesse do aluno é um 

fator da maior importância.  

 

Assim, após o curso, será preciso que você exercite os 

conhecimentos adquiridos, não só para sedimentá-los, mas 

também para desenvolver habilidades. 

 

2. Quem são os instrutores?  

 

Profissionais altamente qualificados na área, treinados 

pedagógica e tecnicamente para oferecer um bom nível de 



 

 

ensino.  

 

3. Quem são os monitores e o que fazem?  

 

Nossos monitores são ex-alunos que se destacaram nos cursos 

e, após teste de seleção, foram treinados e preparados para 

auxiliar o instrutor na sala de aula. 

 

4. Por que dois alunos por micro computador?  

 

Porque, ao dividir o uso do equipamento, um aluno é para o 

outro um fator a mais de estímulo durante o processo de 

aprendizagem.  

 

5. É permitida a matrícula de aluno com menos de 14 anos?  

 

Sim. Desde que ele já tenha cursado ou esteja cursando a 7ª 

série do 1º grau. Ou, se não for o caso, será necessária a 

autorização por escrito dos pais.  

 

6. Quais os equipamentos da sala de aula?  

 

Microcomputadores ligados em rede, à Internet e à Intranet Real 

& Dados, kit multimídia e TV.  

7. A Real & Dados oferece curso por programa?  

 

Sim. Excel Básico, Power Point, Internet e Access.  

 

 8. Por que pagar o curso antes de iniciar e/ou terminar e 

continuar pagando?  



 

 

 

O pagamento das parcelas não está vinculado nem ao início e 

nem ao término do curso. O parcelamento do preço total do 

curso é uma forma de garantir a vaga e facilitar o pagamento.  

 

9. Por que há cursos concorrentes mais baratos na cidade?  

 

Não nos cabe avaliar a decisão de empresas do setor que 

oferecem cursos mais baratos. O preço por nós fixado é 

compatível com o nível de qualidade dos serviços que prestamos 

em informática. Os requisitos indispensáveis para a obtenção 

desse nível de qualidade estão explicitados no presente manual.  

 

10. Que empresas a Real & Dados treinou?  

 

Odebrecht, Telebahia, Petrobrás, Copene, Maxtel, Caixa 

Econômica, OAS, GOTEMBURGO, Baneb, Serpro, Embasa, 

Excel Econômico, Coelba, Mesbla, Chesf, OAS, ABASE, CONAB, 

UPB e Rede Ferroviária, Braskem, BOMPREÇO, Hospital 

Aliança, Banco do Brasil, TECON, Schincariol, Banco Real, 

Perini,  OXITENO,  entre outras.  

 

 

 

11. A Real & Dados encaminha o aluno ao emprego?  

 

Não possuímos nenhum convênio com empresas. Mas, as 

empresas solicitam profissionais treinados pela Real & Dados 

nas diversas áreas e os alunos são encaminhados para estas 

vagas, além de disponibilizamos as vagas de emprego e estágio 



 

 

nos murais das escolas e em nossa homepage. 

 

12. Como obter o conteúdo programático do curso que 

desejo?  

 

Basta acessar o nosso site ou solicitar à Recepção.  

 

13. Quando serão fornecidos o material didático e o 

calendário?  

 

Será sempre no primeiro dia de aula de cada programa do curso 

com as datas das avaliações ou projetos. 

  

14. A Real & Dados devolverá o dinheiro se não realizar o 

curso?  

 

A partir do ato da matrícula, a Real & Dados terá 90 dias para 

começar o curso. Se as turmas não forem preenchidas com o 

número mínimo de alunos, a Real & Dados poderá adiar o curso, 

ou mesmo cancelá-lo. Assim, o aluno deverá solicitar a 

devolução de seu dinheiro.  

 

15. E se as aulas não começarem na data prevista?  

 

Para um bom desenvolvimento do curso, as aulas devem 

começar com, no mínimo, 90% dos alunos matriculados por 

turma. Se, entretanto, isso não acontecer, adiaremos a data 

prevista de início das aulas. Esse prazo de adiamento jamais 

deverá ultrapassar 90 dias.  

 



 

 

16. O que acontecerá com o curso em caso de greves ou 

qualquer contratempo?  

 

A carga horária dos cursos da Real & Dados é rigorosamente 

cumprida, já que os feriados são previstos. Se houver greves, ou 

qualquer contratempo, o calendário será imediatamente alterado 

junto aos alunos.  

 

17. O instrutor poderá ser substituído ao longo do curso?  

 

Os instrutores escalados para ministrar um determinado curso 

permanecem na turma até o seu final. Porém, existem casos em 

que, por motivos alheios à vontade da escola, um instrutor tenha 

que ser substituído. A Real & Dados garante a capacitação de 

seus instrutores, uma vez que todos são contratados após 

rigorosa seleção, treinados e avaliados periodicamente.  

 

18. A Real & Dados aluga salas para eventos específicos?  

 

Sim. Para que isso aconteça a empresa interessada deverá entrar 

em contato com a Área Comercial.  

 

19. A Real & Dados realiza palestras em Empresas e Escolas?  

 

Sim. Para que isso aconteça a empresa interessada deverá entrar 

em contato com a Área Comercial. 

 

13 - Office 

 

Criado para aqueles que estão se iniciando na informática e 



 

 

desejam atuar nas áreas Administrativa/Comercial, 

capacitando-se na utilização do computador em empresas ou em 

tarefas diárias (domésticas, escolares,etc.).  

 

Ensina como aplicar de maneira prática os programas mais 

utilizados no mercado nas áreas Administrativas e Comercial.  

 

Inicia com o conteúdo básico para operação de 

microcomputador, incluindo Windows, Multimídia, Rede, 

Navegação na Internet, Criação de Apresentações, Edição de 

Textos e Planilhas Eletrônicas. 

 

14 - Cursos de Formação Profissional 

 

Os cursos de Formação Profissional foram criados para fornecer 

àqueles que desejam a oportunidade de vivenciar nas áreas de 

Editoração, Rede, Programação, AutoCAD, dentre outros, os 

ambientes de trabalho encontrados no mercado.  

 

As áreas de Editoração, Rede e AutoCAD foram escolhidas por 

serem estas as que mais se desenvolvem e absorvem mão de 

obra especializada. O mercado possui uma grande demanda 

nestas áreas, portanto, o profissional formado pela Real & Dados 

leva uma imensa vantagem competitiva em relação aos demais 

por ter saído na frente. 

 

14.1 Forma profissionais capacitados a atuar profissionalmente 

em ambientes de trabalho como agências de publicidade, 

editoras gráficas (e de Home Pages) e birôs de pré-impressão. 

 



 

 

14.2 Forma profissionais capacitados a atuar como 

administradores e operadores de ambientes de rede local, 

suporte a ambientes Intranet e redes interligadas à Internet. 

 

14.3 Forma profissionais dentro da programação Object Pascal, 

Delphi, App Writers (Desenvolvedores de Aplicações) com os 

conceitos de OOP (Programação Orientada a Objetos). 

 

14.4  Respostas às Perguntas mais Freqüentes com Relação aos 
Cursos de Formação Profissional 

 

1. Para que serve cada programa?  

 

Para realizar uma função específica. Eis alguns deles:  

 

CorelDraw — Utilizado para a criação de logomarcas, logotipos, 

vinhetas, desenhos, ilustrações e outros recursos de computação 

gráfica. 

Photoshop — Utilizado para edição de imagens. Com ele 

podemos fazer tratamento e montagem de imagens, além de 

obter imagens via scanner, máquina fotográfica digital e mesa 

digitalizadora. 

Indesign — Utilizado para a editoração de livros, revistas, 

jornais, etc. 

Delphi — É um ambiente de desenvolvimento de programas 

para Windows que utiliza a linguagem de programação Object 

Pascal. 

Windows— É o sistema operacional de rede que mais tem se 

popularizado nos últimos anos. 

 

2. Ao concluir o curso Editoração o aluno terá que formação?  



 

 

 

Profissional Trainee para agências de publicidade, editoras, birôs 

de pré-impressão, indústria gráfica, gráficas rápidas e 

copiadoras.  

 

3. Ao concluir o curso Rede o aluno terá que formação?  

 

Profissional administrador de redes locais. Profissional 

administrador de redes Intranet/Internet.  

 

6. Ao concluir o curso Programação o aluno terá que formação?  

 

Profissional habilitado para desenvolver pequenas aplicações 

Delphi com ênfase em lógica de programação.  

 

15. Observação 

 

Se você tiver mais alguma dúvida, dirija-se à Supervisão 

Operacional. A Real & Dados quer que você tenha sempre as 

informações corretas, para que a sua permanência em nossa 

escola transcorra de modo tranqüilo.  

 

Para sugestões, fazer reclamações ou tirar qualquer dúvida use o 

nosso e-mail de comunicação: comunicação@realedados.com.br. 

 


