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COLUNA SAÚDE ACONTECE

CURSOS DE 
EXCEL GRATUITOS 
E FORMAÇÃO 
SUPERIOR  
EM SAÚDE

Certificado oficialmente pela portaria 
487 do Ministério da Educação de 2021, 
o Instituto de Superior da Associação 
Paulista de Medicina, IESAPM, está com 
inscrições abertas para uma série de 
cursos sintonizados com as demandas dos 
novos tempos em saúde e a assistência de 
qualidade aos pacientes. 

Alguns deles são gratuitos, como os de Excel Básico e Inter-
mediário. Ministrados pelo Prof. Osvaldo Genesi Junior, MBA 
em gestão de projetos, os cursos ofertam todos os conheci-
mentos mais moderrnos e essenciais do programa Microsoft 
Excel. A programação completa é de 8 horas-aulas de EAD (a 
distância por plataforma digital) e uma hora para interface e 
esclarecimentos de dúvidas com o professor.

Os conteúdos vão desde funcionalidades principais da fer-
ramenta até comandos como tabela dinâmica e geração de 
gráficos. Ao completar o curso, o aluno recebe um certificado 
emitido pelo IES, a faculdade da APM.

As vagas estão disponíveis a qualquer pessoa que possua co-
nhecimentos básicos sobre o Windows e esteja interessada 
em aprender a utilizar as funções e recursos do programa. As 
inscrições devem ser feitas através do site: https://iesapm.org.
br/extensao/

IESAPM

O IESAPM é a primeira faculdade de graduação e extensão fo-
cada em saúde mantida por uma entidade reconhecida como 
refererência científica da área de medicina -  inclusive pelos 
próprios médicos, e de todo o Brasil. Oferece um portifólio de 
cursos amplo, como telemedicina, teleconsulta, análise estatís-
tica em pesquisa clínica e imersão no manejo do paciente com 
Covid-19, entre outros.

Informações completas sobre todos esses e demais cursos do 
IESAPM, pré-requisitos para incriçoes, valores e formatos de 
processo seletivo em  https://iesapm.org.br/

Para detalhamentos, entre em contato via (11) 3188-4313 (tel/
WhatsApp) ou contato@iesapm.org.br


