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Metodologia: O conteúdo do curso é disponibilizado ao aluno para estudo em uma interface diagramada de fácil
navegação chamada de Sala de Aula Virtual. O acesso ao material é bastante intuitivo e proporciona uma experiência de
interatividade no processo de aprendizagem a distância.
Sincronicidade: os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da inscrição, com a
indicação por parte do aluno, da data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data de início e término definidas.
Tutoria e Formas de Interação: Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada. A interação é
realizada online por meio do sistema de Sala de Aula Virtual. A tutoria consiste na assistência didática, compartilhamento
de informações, troca de experiências visando o melhor aproveitamento dos conteúdos estudados. A interação entre
tutores, estudantes e administração do curso é online.
Avaliação/Certificação: A avaliação é quantitativa e interpretativa. A geração do certificado eletrônico é condicionada à
verificação de aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta por cento) nas atividades da avaliação final. Todos os cursos
contam com ferramenta de avaliação de conteúdo (aprendizagem) correspondente à carga horária certificada.
Organização curricular: Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de projetos pedagógicos
específicos por uma equipe pedagógica multidisciplinar, que acompanha toda a concepção dos conteúdos.
Tecnologia de EAD/e-learning: Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para a Sala de Aula Virtual,
que é um ambiente de aprendizagem online otimizado para EAD.
Materiais Didáticos: O conteúdo programático é lastreados em materiais didáticos atualizados. Dentre as ferramentas
de aprendizagem além do material de estudo estão a avaliação final, grupo de estudos interativo com professor e
sistema de anotações pessoais sobre o curso.
Interação e Suporte Administrativo: Os programas de formação contam – além do suporte de tutoria - com uma
infraestrutura de apoio que prevê a interação entre alunos e alunos; alunos e professores/tutores; e alunos e pessoal de
apoio administrativo. Essa interação é garantida por meios eletrônicos e/ou por meio telefônico, conforme o caso. A Sala
de Aula Virtual utilizada pela CursosVirtuais.net é uma plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada
permanentemente.
Sobre a Instituição de Ensino: A CursosVirtuais.net é uma empresa tradicional em educação a distância no Brasil.
Estamos localizados na cidade de Ibiúna/SP e iniciamos nossas atividades em 2006 e contamos com mais de 350 mil
alunos matriculados em diversos cursos. Além disso, somos associados da ABED - Associação Brasileira de Educação a
Distância. Somos uma empresa de educação legalmente constituída inscrita no CNPJ/MF 08.179.401/0001-62, razão
social Otávio Medeiros Dias EPP, e que atua com a idoneidade e credibilidade servindo diversos órgãos públicos e
empresas privadas, além de milhares de profissionais, servidores públicos, estudantes e professores de todo o Brasil.

ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES
TÍTULO DO PROGRAMA: Produtos de Limpeza e Higiene
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo programático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Vídeo aula sobre como fazer Amaciante de roupas
Vídeo aula sobre como fazer Sabão em barra com álcool
Vídeo aula sobre como fazer Limpador perfumado
Vídeo aula sobre como fazer Sabão em pó
Vídeo aula sobre como fazer Detergente para piso
Vídeo aula sobre como fazer Sabonete líquido
Vídeo aula sobre fabricação de sabão líquido de coco
Fábrica de produtos de limpeza
Produtos de limpeza (saneantes)
O que são saneantes
Montando uma pequena empresa
Algumas precauções na hora de contratar um contador
Para abrir as portas
Os produtos
Precauções
Cuidados
Plano de produção
Equipamentos e materiais permanentes
Máquinas
Homogeneizador motorizado
Homogeneizador manual
Cortadeiras
Caixas para resfriamento
Homogeneizador motorizado
Legislação
Manual para autorização de funcionamento
Legislação sanitária
Alteração na autorização de funcionamento de empresa
Inspeção em indústrias de saneantes domissanitários
Notificação de produto
Como classificar um produto de risco I
Como categorizar um produto de risco I
Como categorizar um produto de risco II
Legislação específica
Certificado de livre comercialização
Dúvidas mais frequentes
Formulas simples: passo a passo
Amaciante
Detergente
Desinfetante
Alvejante seguro
Água de lavadeira
Limpador multi-uso
Sabão de coco
Limpa alumínio
Limpa carpete
Passa roupas
Desodorizador de ambientes
Limpa vidros
Sabão líquido
Fórmulas
Água sanitária
Álcool perfumado
Amaciante de roupas 1
Amaciante de roupas 2
Amaciante de roupas 3
Amaciante 4
Amaciante simples
Amaciante anti-mofo
Amaciante de roupas caseiro
Amaciante leite de rosas
Amaciante concentrado
Aromatizador
Aromatizador para carro
Aromatizante de tapetes 1
Aromatizante de tapetes 2
Aromatizante para gavetas (quartos 1)
Aromatizante para gavetas (quartos 2)
Aromatizante para gavetas (quartos 3)
Aromatizante para gavetas (quartos 4)

Aromatizante para gavetas (banheiro 1)
Aromatizante para gavetas (banheiro 2)
Aromatizante para gavetas (banheiro 3)
Aromatizante para gavetas (banheiro 4)
Aromatizante para gavetas (cozinha 1)
Aromatizante para gavetas (cozinha 2)
Aromatizante para gavetas (cozinha 3)
Aromatizante para gavetas (cozinha 4)
Baraticida
Cera para assoalho
Cera líquida para assoalho 1
Cera líquida para assoalho 2
Corante para assoalho
Desengraxante
Desinfetante
Desinfetante caseiro
Desinfetante de pinho
Desinfetante em pó
Detergente líquido para louça
Detergente
Detergente biodegradável
Detergente líquido (fazendo a base)
Detergente neutro
Detergente liquido maçã
Detergente para pias, azulejos, chão, etc
Extermina barata
Extermina cupim
Extermina percevejos
Extermina traça
Flanela para polir metais
Graxa para sapatos
Inseticida doméstico
Jardinagem amadora
Calda bordalesa
Calda de fumo e sabão
Calda sulfocálcica
Emulsão de óleo
Macerado de urtiga
Chá de angico
Limpa alumínio para limpeza de panelas e bocas de fogão
Limpa tapetes e carpetes
Limpa vidros 1
Limpa vidros 2
Limpador multi uso
Limpa baú
Limpa-tudo sem amoníaco
Limpador multiuso
Líquido para passar roupa
Lustra móveis
Passe bem
Produto para passar roupas
Pastilhas para roupas
Pó lava roupa
Polidor de prata
Sabão caseiro
Sabão líquido
Sabão líquido de gordura de coco
Sabão de coco a frio
Sabão de coco caseiro
Sabão em pasta
Sabão em pedra
Sabão em pó de fabricação doméstica
Sabão reciclado para lavagem de roupas e limpeza
Sachê perfumado serragem
Sachê perfumado de parafina 1
Sachê perfumado de parafina 2
Shampoo para carro
Tira manchas de tapete
Receitas de produtos de limpeza alternativos
Matérias-primas de origem natural
Sabão líquido

Desinfetante
Desinfetante para banheiro
Amaciante de roupas
Sabão frio
Sabão dona ondina "São josé das nascentes"
Listagem de fornecedores
Sabão líquido para louça
Detergente ecológico
Detergente ecológico multiuso
Desinfetante para banheiro
Amaciante de roupas
Limpando janelas e espelhos
Para limpar e desodorizar carpetes e tapetes
Para amaciar suas roupas
Limpando o banheiro
Para limpar vidros e tirar gordura
Para limpar o forno
Para limpar panelas e formas queimadas
Outro limpador para janelas
Janelas e esquadrias de alumínio
Limpador para pisos de cerâmica
No lugar da naftalina
Desodorante de ambiente
Sabão
Sabão neutro ou sabão de álcool
Sabão frio
Sabão de abacate
Sabão de ervas
Sabão de milho
Sabão de cinza
Banho de espuma
Shower gel sem sal
Gel pós barba
Espuma de barba
After shave balsâmico
Água de colônia
Água de colônia sem álcool
Creme desodorante anti-transpirante
Sabonete liquido
Tônico facial de limpeza
Creme para assaduras
Creme de massagem para contusões
Creme de massagem
Loção condicionadora anti-seborréia
Hair spray fixação forte
Hair spray fixação média
Condicionador com brilho
Condicionador / mascara capilar
Desodorante aerosol jato seco
Desodorante aerosol anti-transpirante jato seco
Protetor labial com filtro solar
Batom
Super brilho labial
Sabonete facial cremoso
Emulsão esfoliante para limpeza facial
Sabonete líquido
Talco líquido
Gel hidratante com aloe vera
Gel anti-celulite
Creme para as mãos
Emulsão de proteção solar FPS 10
Loção com protetor solar - resistente à água
Shampoo de brilho e volume
Shampoo para cabelos normais
Shampoo revitalizante e doador de brilho
Fornecedores de matérias primas

