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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: Investimento na Bolsa de Valores
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo programático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Bolsa de valores
Breve histórico da BOVESPA
BOVESPA
Pregão viva-voz e o pregão eletrônico
Horários de Negociação
After-Market
Fontes de financiamento das empresas - Por que uma empresa abre seu capital.
O que é uma ação
Riscos X CBLC
Direito do acionista - Governança corporativa
Mercado secundário de ações na BOVESPA
Diferença entre mercado primário e mercado secundário
Instituições
CVM - Comissão de valores mobiliários
BOVESPA e SOMA
BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo
SOMA - Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S/A
Corretoras
Home brokers
Clearing house - Câmara de compensação
Mercado à vista
Mercado a termo
Livro de ofertas
Liquidação
Custos e tributação
Custo de transação
Tributação
Nota de corretagem
Dividendos, bonificações e subscrições
Alternativas de participação no mercado de ações
Como participar do mercado de ações
Análise fundamentalista
Entendendo as cotações
Perguntas frequentes
Opções
Operando com opções de compra
Opções - riscos e recomendações
Risco do titular (comprador) da opção de compra
Opções de compra que viram "pó"
Risco na venda a descoberto (Lançamento de opções de compra)
Identificando códigos de negociação de opções
Bolsas internacionais
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
Candles
Candlestick: A teoria do candelabro japonês
Construção dos Candlesticks
Martelo e enforcado
Engolfo
Nuvem negra
Piercing line
Bebê abandonado
Shooting star
Martelo invertido
Harami
Suporte X Resistência
Sequência de fibonacci

