Plano de Curso

Como Aumentar o
Posicionamento nas Buscas
Dados básicos do curso
Total de horas:

1,5 horas

Professor:

Marcos Potasz

Formação Acadêmica:

Graduado em Sistema de Informação na Universidade
Presbiteriana Mackenzie e pós graduado no MBA de
Marketing Digital da ESPM.

Link para o currículo:

https://www.linkedin.com/in/marcospotasz/

Ementa:
O aumento de posicionamento nos mecanismos de busca é uma técnica conhecida como
SEO (Search Engine Optimization). Neste curso iremos abordar sobre alguns
conhecimentos técnicos e ferramentas para melhorar o desempenho da sua página
dentro das buscas no ambiente virtual. O SEO é um trabalho a longo prazo, mas que
trazem ótimos frutos, pois os internautas chegaram ao seu site de forma orgânica.
Foco: Aprender técnicas de SEO on page e off page para ranquear melhor dentro de
mecanismos de busca.
Ideia central: Conhecer técnicas de SEO para aplicar em seu site.
Síntese: Nesse treinamento o foco será dicas de como melhorar o seu posicionamento
no Google.

Objetivos do Curso:
Desenvolver as habilidades de escritas e técnicas para melhorar o posicionamento
em mecanismos de busca.

Temas do Curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O que é SEO
O que é Palavra-Chave
Conceito Sobre Long Tail
Importância ds tags
Como criar um produto otimizado
Search Console
KeyWord Planner
SemRush
SEO Meta 1 Click
Dicas de cadastro de imagens e textos
Siglas e seus significados
Métricas e Dados
Google Trends
Mozbar

Estrutura do Curso (módulos ou aulas):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdução
Aula 01:
Aula 02:
Aula 03:
Aula 04:
Aula 05:
Aula 06:
Aula 07:
Aula 08:
Aula 09:

Palavras-Chaves
Melhores práticas de SEO
Search Console
SemRush
SEO Meta
Dicas de cadastro de imagens e textos
Siglas e seus significados
Métricas e Dados
Ferramenta

Público-alvo:
•

Profissionais e estudantes que querem entender os conceitos básicos de
posicionamento orgânico nos mecanismos de busca.

Frase inspiradora:
“Eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê resultado em dois meses
e desiste.”
Usain Bolt

Referências para estudos e consulta:
•

https://neilpatel.com/br/blog/10-tecnicas-avancadas-de-seo-quevao-dobrar-seu-trafego-de-busca/

•

https://resultadosdigitais.com.br/especiais/o-que-e-seo/

