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Carga horária para averbação 04 h/a

Formação Gerencial Complementar

O filme narra a trajetória do garoto Ender Wiggin no

treinamento para tornar-se o comandante de todos os

Terráqueos na quase certa guerra contra os Formics, 50 anos

depois de estes alienígenas terem sido derrotados e expulsos

de volta ao seu planeta pelas forças terráqueas lideradas

pelo lendário herói Mazer Hackam.

https://www.youtube.com/watch?v=ge

pnKkntfoQ

Netflix

Em 1870 é enviado ao Japão o capitão Nathan Algren (Tom 

Cruise), um conceituado militar norte-americano. A missão 

de Algren é treinar as tropas do imperador Meiji 

(Shichinosuke Nakamura), para que elas possam eliminar os 

últimos samurais que ainda vivem na região. Porém, após ser 

capturado pelo inimigo, Algren aprende com Katsumoto (Ken 

Watanabe) o código de honra dos samurais e passa a ficar 

em dúvida sobre que lado apoiar.
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Em Reno, Nevada, Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) é 

uma cantora que acidentalmente testemunha um brutal 

assassinato cometido pelo seu namorado, Vince La Rocca 

(Harvey Keitel), um gângster. Enquanto tentam capturar 

Vince, um detetive, Eddie Souther (Bill Nunn), é encarregado 

de protegê-la. Deloris é colocada no programa de proteção 

às testemunhas e é mandada para um convento em São 

Francisco disfarçada de freira, usando o nome de irmã Mary 

Clarence. Mas seu jeito extrovertido, que não é aprovado 

pela Madre Superiora (Maggie Smith), acaba fazendo ela dar 

uma nova vida ao coral, chamando a atenção das pessoas e 

de Vince.
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https://www.youtube.com/watch?v=M

CxXngXp5ck

Em 1964 um músico (Richard Dreyfuss) decide começar a

lecionar, para ter mais dinheiro e assim se dedicar a compôr

uma sinfonia. Inicialmente ele sente grande dificuldade em

fazer com que seus alunos se interessem pela música e as

coisas se complicam ainda mais quando sua mulher (Glenne

Headly) dá luz a um filho, que o casal vem a descobrir mais

tarde que é surdo. Para poder financiar os estudos especiais

e o tratamento do filho, ele se envolve cada vez mais com a

escola e seus alunos, deixando de lado seu sonho de tornar-

se um grande compositor. Passados trinta anos lecionando

no mesmo colégio, após todo este tempo uma grande

decepção o aguarda. 
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