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Conheça nossos cursos >>

Apresentação  da  Empresa
A Fojool Cross-Learning conta com um time independente, especializados em diversas áreas de 
Gestão Educacional e atua na Consultoria Empresarial; Educação Corporativa; 
Desenvolvimento de projetos Motivacionais; Comunicação Interna e Externa e Treinamentos na 
área de Softwares e Novas Tecnologias. Tem como princípio o uso da Sinergia, visando 
proporcionar maior interatividade entre os setores da empresa, ganhando em agilidade, 
atendimento, qualidade, com foco na estratégia e valor agregado. 

Atuamos com uma série de soluções instrucionais que ano após ano vem alcançando ótimos 
resultados e poderão também ajudá-lo a obter sucesso em seu projeto de capacitação. 
Sabemos que o desejo de se adequar à nova realidade de transferência de conhecimento e 
tecnologia existe, mas em muitos casos surgem diversas dúvidas sobre por onde começar, qual 
tecnologia utilizar e quanto investir.

Consultoria de TRADE MARKETING que dá suporte na definição das ESTRATÉGIAS DE 
EXECUÇÃO nos canais de vendas e desenha e desenvolve PROGRAMAS DE TREINAMENTO 
para equipes comerciais e promocionais.

Nós podemos lhe ajudar a tomar a melhor decisão antes de iniciar um projeto, conte conosco 
sempre que precisar, será um prazer poder lhe atender.

Online

Presencial



 JavaScript apresenta uma das linguagens Web mais populares do mundo, empregada por 
sites modernos e na grande maioria das aplicações Web, sendo eficaz - e, ao mesmo tempo, 
fácil de aprender. O curso te dará uma visão geral da estrutura, ensinando a trabalhar com 
interações, validações e manipulação de elementos HTML e CSS, entre outros recursos e 
elementos.

Custo deste treinamento  é de R$ 770,00 por participante (Laboratorio da Fojool)  com 24 
horas de duração, consultar valores in-company
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JavaScript

O curso de Gestão de Mídias Sociais - Fundamentos oferece um conhecimento fundamental 
para todos aqueles que desejam utilizar as mídias sociais como ferramenta de marketing, 
aprendendo como aplicá-las e utilizá-las da maneira mais produtiva para atender as necessi-
dades de cada negócio de cada orgão.

Custo deste treinamento  é de R$ 890,00 por participante (Laboratorio da Fojool)  com 24 
horas de duração, consultar valores in-company

É um passo-a-passo para criação de cursos, treinamentos, programas, manuais, etc... Inicial-
mente analisamos o público-alvo que pretende-se atingir, na sequência mapeamos os 
recursos, atividades, ferramentas mais indicados para uso na formação, desenvolvemos os 
roteiros e conteúdos de aprendizagem.

Custo deste treinamento  é de R$ 890,00 por participante (Laboratorio da Fojool)  com 24 
horas de duração, consultar valores in-company

Gestão de Mídias Sociais e Fundamentos

Design Instrucional para EAD / eLearning



O curso online de Desenvolvimento de Aplicações com AngularJS é ideal para programado-
res que desejam otimizar suas aplicações ou para quem está começando em front-end, 
conhecendo os conceitos do AngularJS e o padrão da arquitetura MVC. Você estudará con-
troles e diretivas, formulários e seus componentes, e a manipulação de erros de validação   
Desenvolvimento de sistemas com Front-End inteligente para uso em Navegadores, com 
trocas de dados, análise de dados sem processamento em back-end   

Custo deste treinamento  é de R$ 770,00 por participante (Laboratorio da Fojool)  com 24 
horas de duração, consultar valores in-company
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Desenvolvimento de Aplicações
com AngularJS

 chegada do HTML 5 e do CSS 3 trazem uma enorme oportunidade profissional para o Web 
Designer, o e-Publisher e o Graphic Designer (antenado com as mídias digitais), pois com 
HTML 5/CSS3 potencializam-se recursos para dar maior liberdade de criação e desenvolvi-
mento de conteúdo.

Custo deste treinamento  é de R$ 1.060,00 por participante (Laboratorio da Fojool) 
com 32 horas de duração, consultar valores in-company

HTML 5 e CSS 3

O curso Desenvolvimento de Aplicações Web com HTML 5, CSS3, JavaScript e PhoneGap é 
ideal para quem deseja ingressar no mercado de desenvolvimento Web Front-End, preparan-
do-o para desenvolver aplicações Web responsivas com ênfase no design funcional. 

Custo deste treinamento  é de R$ 1.100,00 por participante (Laboratorio da Fojool)  com 36 
horas de duração, consultar valores in-company

CSS3, JavaScript e PhoneGap
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Nossos canais de contatos 

Marília 
Departamento Comercial e Atendimento ao Cliente
atendimento@fojool.com.br

Fones: + (11) 3871-1170 e (11) 94290-8167

Rua Duilio, 411 - Lapa - São Paulo – SP

www.fojool.com.br


