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A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente,
consolidaram uma lista oportunidades de cursos de capacitação na
modalidade EAD, nas mais diversas áreas de atuação. Nesta edição, a área de
meio ambiente e sustentabilidade ganhou destaque, contando com uma
curadoria de cursos dentro da área temática. Seguem abaixo as
oportunidades organizadas por área de conhecimento para acessar os sites,
nos quais estão disponibilizados cursos de qualificação profissional gratuitos e
totalmente a distância: 

Educação Ambiental: Princípios, Conceitos e Metodologias 

Tema/área: Educação Ambiental
Descrição: O curso tem como objetivo oferecer metodologias de Educação
Ambiental voltadas para a prática de ensino formal e não-formal.
Carga Horária (horas/aula): 40h
Instituição ofertante: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
Link de acesso: http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/

Educação Ambiental e Resíduos Sólidos em Foco: 

Tema/área: Educação Ambiental / Resíduos Sólidos
Descrição: O curso tem como objetivo oferecer subsídios pedagógicos para
professores e gestores educacionais comprometidos com o meio ambiente e
com a Educação Ambiental, formando e instruindo alunos do ensino
fundamental e médio para o pensamento crítico e para a mudança de
posturas e hábitos com relação à problemática dos resíduos sólidos.
Carga Horária (horas/aula): 15h
Instituição ofertante: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad
Link de acesso: http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Reúso no processo produtivo - Cadastramento de reúso da
água

Tema\área: Gestão de recursos hídricos
Descrição: O curso tem como objetivo apresentar o passo a passo para
realizar o cadastramento de reuso de água para os produtores de água não
potável provenientes de Estações de Tratamento de Efluentes Sanitários
(ETEs) públicas ou privadas, conforme a Deliberação Normativa do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CERH) nº 65/2020.
Carga Horária (horas/aula): 1h e 26 min
Instituição ofertante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam 
Link de acesso: http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/

Reúso da água

Tema/área: Gestão de recursos hídricos
Descrição: O curso elaborado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
tem como objetivo oferecer informações a respeito do conceito de reuso da
água, apresentar modalidades de reuso, experiências práticas nacionais e
internacionais, tecnologias, aspectos legais e estudo potencial a respeito desse
tema. 
Carga Horária (horas/aula): 4h
Instituição ofertante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 
Link de acesso: http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/

Sedimentometria

Tema/área: Hidrologia
Descrição: O curso elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM tem
como objetivo apresentar medidas de proteção e atenuantes para a erosão,
abordar sobre a importância dos dados hidrossedimentométricos, sobre
quais equipamentos devem ser usados para a sua coleta, e também sobre
critérios, padrões, normas, métodos e técnicas que devem ser utilizados
durante a coleta de sedimentos.
Carga Horária (horas/aula):  4h
Instituição ofertante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 
Link de acesso: http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/
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Turismo de Base Comunitária 

Tema/área: Ecoturismo
Descrição: Esse curso tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de
atividades turísticas sustentáveis protagonizadas por comunidades locais,
propiciando a conservação da natureza, a valorização do patrimônio natural e
cultural da região e a geração de emprego e renda.
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Link de acesso: https://ead.mma.gov.br/mod/page/view.php?id=9508

Noções Básicas de Condução Ambiental no Ecoturismo

Tema/área: Educação Ambiental / Ecoturismo
Descrição: Este curso tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de
atividades turísticas de condução ambiental aliada à processos de educação
ambiental, além de oferecer conhecimentos teóricos e práticos para condução
de visitantes no entorno de Unidades de Conservação e outras áreas naturais.
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Link de acesso: https://ead.mma.gov.br/mod/page/view.php?id=9487

Estilos de Vida Sustentáveis

Tema/área: Sustentabilidade
Descrição: Esse curso tem como objetivo capacitar a sociedade para a
aplicação de boas práticas de sustentabilidade nas diferentes áreas que
permeiam o cotidiano do cidadão. 
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Link de acesso: https://ead.mma.gov.br/mod/page/view.php?id=9578
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Trilhas Interpretativas

Tema/área: Sustentabilidade
Descrição: Este curso tem como objetivo orientar sobre os elementos
essenciais para a elaboração dessa estratégia pedagógica, através de
concepções teóricas e práticas, buscando promover e valorizar a experiência
vivencial do público em ambientes naturais.
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Link de acesso: https://ead.mma.gov.br/mod/page/view.php?id=9443

Agricultura orgânica

Tema/área: Sustentabilidade
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
os conhecimentos fundamentais da agricultura orgânica; a evolução dos
sistemas agrícolas; o que é agricultura orgânica; conceitos básicos; o que é
compostagem; como produzir compostos orgânicos; criação de minhocas
para obtenção de húmus; adubação verde; produtos permitidos na agricultura
orgânica; legislação aplicada a produção de alimentos orgânicos; obtenção de
certificação orgânica; planejamento de uma propriedade orgânica.
Carga Horária (horas/aula): 35h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/agricultura-organica/

Direito Ambiental

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
os fundamentos do direito ambiental; as fontes do direito; o que é direito
ambiental; principais classificações; histórico da tutela do meio ambiente;
macro e microbem ambiental; princípios do direito ambiental; as empresas e
o meio ambiente; políticas ambientais; política nacional do meio ambiente;
instrumentos de tutela do meio ambiente; dano ambiental; responsabilidade
por dano ambiental; impacto ambiental; estudo de impacto ambiental.
Carga Horária (horas/aula): 35h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/direito-ambiental/

https://ead.mma.gov.br/mod/page/view.php?id=9443
https://www.primecursos.com.br/agricultura-organica/
https://www.primecursos.com.br/direito-ambiental/


Impactos Ambientais 

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
os conceitos básicos de impactos ambientais; definição e estudo de impacto
ambiental; atividades do estudo de impacto ambiental; poluição e agentes
poluidores; legislação ambiental; caracterização dos meios físico, biótico e
antrópico; indicadores de impacto ambiental; diagnóstico e prognóstico
ambiental, métodos de avaliação; qualidade ambiental, medidas para
atenuação de impactos, glossário.
Carga Horária (horas/aula): 40h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/impactos-ambientais/

Empreendedorismo Social

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
o que é um empreendedor social, o papel da empresa e das organizações no
progresso social, novos modelos de negócios, os negócios sociais e suas
principais características, o Grameen Bank, a pirâmide de distribuição de
renda, casos de empreendedorismo social, o papel da internet no
empreendedorismo social, os desafios dos negócios sociais no Brasil, modelos
de negócio, como planejar um negócio social.
Carga Horária (horas/aula): 40h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/empreendedorismo-social/

Paisagismo e Plantas Ornamentais

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
os conceitos e definições básicas do paisagismo, como elaborar um projeto
paisagístico, como implementá-lo, como fazer a manutenção do jardim; os
estilos clássicos de jardins, o que são plantas ornamentais e como melhor
utilizá-las, como trabalhar com trepadeiras e suculentas.
Carga Horária (horas/aula): 40h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/paisagismo-e-plantas-
ornamentais/
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Marketing Social

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
os principais conceitos do Marketing Social, a responsabilidade social nas
empresas, o que é ética empresarial, o marketing na atualidade, os problemas
do marketing social, os benefícios, o cenário brasileiro do marketing social.
Carga Horária (horas/aula): 40h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/marketing-social/

Desenvolvimento Sustentável

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
os principais conceitos de meio ambiente, educação ambiental, o ambiente no
Brasil, principais problemas ambientais, o trabalho das ONGs, as conferências
e convênios ambientais, mudanças climáticas, aquecimento global, os
fundamentos básicos do desenvolvimento sustentável.
Carga Horária (horas/aula): 45h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/desenvolvimento
sustentavel/

Gestão Ambiental

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
os conceitos fundamentais de gestão ambiental, os objetivos da área, a
política agrícola, avaliação de impactos ambientais, desenvolvimento
sustentável, recuperação ambiental, estudos de casos, política ambiental,
importância da gestão ambiental.
Carga Horária (horas/aula): 35h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/gestao-ambiental/
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Educação Ambiental

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá
os principais conceitos de educação ambiental, técnicas em educação
ambiental, educação ambiental em empresas, modelos de projetos, agenda
21, leis ambientais.
Carga Horária (horas/aula): 35h
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/educacao-ambiental

Mudança do Clima e Gestão de Risco Climático: conceitos
fundamentais

Tema/área: Meio Ambiente
Descrição: Este curso explora conceitos sobre aquecimento global,
variabilidade climática, adaptação e riscos climáticos, além de apresentar um
olhar sobre as negociações governamentais sobre o Clima e o Acordo de Paris.
Assim, será mais fácil compreender as informações, cenários, modelos e
tendências metodológicas sobre a Mudança do Clima.
Carga Horária (horas/aula): 24h
Instituição ofertante: Escola Virtual.Gov - EV.G
Link de acesso: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/346

Noções de Ciência Política aplicada à Gestão de Recursos
Hídricos 

Tema/área: Gestão de recursos hídricos
Descrição: Compreender, de forma geral, aspectos político-institucionais da
gestão hídrica; aspectos para incorporar à prática profissional abordagens e
conceitos da Ciência Política; e reconhecer dilemas da gestão de políticas
públicas na democracia contemporânea.
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso:
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/component/content/article?id=20
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Água e Floresta: uso sustentável da Caatinga

Tema/área:  Conservação, uso racional e sustentável da água
Descrição: Compreender a importância do bioma caatinga na manutenção de
um ciclo hidrológico saudável
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-
abertas?view=courseenrollment&coid=43380

Água em Curso - Jovens

Tema/área: Educação Ambiental /Água
Descrição: Compreender a importância da água como recurso imprescindível
no cotidiano das pessoas com vistas à adoção de atitudes responsáveis com o
uso e conservação das águas.
Carga Horária (horas/aula): 12h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/71-
educacao-capacitacao/86-educacao-e-capacitacao-agua-em-curso-jovens

Água em Curso - Multiplicadores

Tema/área: Educação Ambiental /Água
Descrição: Aplicar metodologias de ensino com enfoque participativo a
respeito do consumo sustentável da água com vistas à mobilização do público
jovem.
Carga Horária (horas/aula): 40h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/71-
educacao-capacitacao/103-agua-em-curso-multiplicadores
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Água na Medida Certa

Tema/área:  Hidrologia e Qualidade da Água
Descrição: Ampliar o conhecimento sobre os recursos hídricos, a partir de
reflexões sobre conceitos e informações da disponibilidade, distribuição e
quantidade de água no planeta
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/65-
hidrologia-e-qualidade-da-agua/89-hidrologia-e-qualidade-da-agua-agua-na-
medida-certa

Alternativas Organizacionais para a Gestão de Recursos
Hídricos

Tema/área: Gestão de recursos hídricos
Descrição: Fortalecer a gestão de recursos hídricos através da discussão de
alternativas para a participação social na gestão de recursos hídricos.
Carga Horária (horas/aula): 30h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/64-
governanca-comunicacao-e-participacao-social/87-governanca-comunicacao-
e-participacao-social-alternativas-organizacionais

Caminhos das Águas

Tema/área: Educação Ambiental /Recursos hídricos
Descrição: Promover a educação e a conscientização da sociedade a partir de
importantes conceitos e práticas relacionados aos recursos hídricos.
Carga Horária (horas/aula): 30h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/71-
educacao-capacitacao/108-caminho-das-aguas
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Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Tema/área:  Gestão de recursos hídricos
Descrição: Compreender a importância da cobrança como instrumento da
Gestão de Recursos Hídricos.
Carga Horária (horas/aula): 30h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-
sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-
pnrh/94-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-cobranca-pelo-uso-dos-recursos-
hidricos

Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz

Tema/área: Gestão de recursos hídricos
Descrição: Ampliar o entendimento sobre as atribuições e responsabilidades
do comitê de bacia e incentivar a participação da sociedade em geral na
gestão de recursos hídricos.
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-
sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-
pnrh/92-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-comite-de-bacia-hidrografica-o-que-
e-e-o-que-faz

Introdução à Gestão Participativa

Tema/área: Governança, Comunicação e Participação Social
Descrição: Apresentar princípios, mecanismos e instrumentos institucionais,
bem como algumas técnicas básicas, para a atuação em processos de gestão
participativa, estimulando o interesse na utilização e desenvolvimento desses
conhecimentos e habilidades.
Carga Horária (horas/aula): 30h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/64-
governanca-comunicacao-e-participacao-social/88-governanca-comunicacao-
e-participacao-social-introducao-a-gestao-participativa
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Lei das Águas

Tema/área:  Gestão de recursos hídricos
Descrição: Compreender a Política Nacional de Recursos Hídricos, seus
instrumentos, os conceitos básicos relacionados à gestão das águas, bem
como identificar formas de atuação responsável para o uso e gestão de
recursos hídricos.
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/72-marco-
legal-regulacao/97-marco-legal-e-regulacao-lei-das-aguas

Medindo as Águas: noções de pluviometria e fluviometria

Tema/área: Hidrologia e Qualidade da Água
Descrição: Ampliar o conhecimento sobre os recursos hídricos no que diz
respeito a medições e monitoramento das águas da chuva e dos rios,
organização estrutural de gerenciamento das informações coletadas, uso e
importância dessas informações, automação na coleta de dados e
modernização da rede meteorológica.
Carga Horária (horas/aula): 10h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/65-
hidrologia-e-qualidade-da-agua/90-hidrologia-e-qualidade-da-agua-medindo-
as-aguas-nocoes-de-plu-e-fluviometria

Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos 

Tema/área:  Gestão de recursos hídricos
Descrição: Compreender a importância da outorga, fiscalização e cadastro de
usuários como instrumentos na implementação da Gestão de Recursos
Hídricos.
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-
sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-
pnrh/95-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-outorga-do-direito-de-uso-dos-
recursos-hidricos
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https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-pnrh/95-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-outorga-do-direito-de-uso-dos-recursos-hidricos


Planejamento, Manejo e Gestão de Bacias

Tema/área: Gestão de recursos hídricos
Descrição: Apresentar os instrumentos de planejamento dos recursos hídricos
e de gestão de bacias hidrográficas.
Carga Horária (horas/aula): 40h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/68-
conservacao-uso-racional-sustentavel-agua/85-conservacao-uso-racional-e-
sustentavel-da-agua-planejamento-manejo-e-gestao-de-bacias

Reflexões para Transformações Democráticas na Gestão das
Águas

Tema/área: Gestão de recursos hídricos
Descrição: Refletir e compartilhar ideias sobre os desafios das transformações
democráticas.
Carga Horária (horas/aula): 10h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/64-
governanca-comunicacao-e-participacao-social/125-reflexoes-para-
transformacoes-democraticas-na-gestao-das-aguas

Reúso da Água Agrícola e Florestal

Tema/área:  Uso racional e sustentável da água
Descrição: Compreender os fundamentos do reúso de água para fins agrícolas
e florestais, conhecer o panorama e as perspectivas para a prática e avaliar a
possibilidade de sua utilização também no tratamento de águas residuárias,
conhecendo aspectos de gestão e de projeto de sistemas e outras questões
associadas, como a avaliação de riscos, a recuperação de áreas salinizadas e a
remediação de áreas contaminadas.
Carga Horária (horas/aula): 40h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/68-
conservacao-uso-racional-sustentavel-agua/161-reuso-de-agua-agricola-e-
florestal

https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/68-conservacao-uso-racional-sustentavel-agua/85-conservacao-uso-racional-e-sustentavel-da-agua-planejamento-manejo-e-gestao-de-bacias
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/64-governanca-comunicacao-e-participacao-social/125-reflexoes-para-transformacoes-democraticas-na-gestao-das-aguas
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/68-conservacao-uso-racional-sustentavel-agua/161-reuso-de-agua-agricola-e-florestal


Sala de Situação: fique por dentro

Tema/área: Gestão de recursos hídricos
Descrição: Conhecer e entender a importância e contribuição da Sala de
Situação da ANA na prevenção de desastres naturais.
Carga Horária (horas/aula): 4h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/65-
hidrologia-e-qualidade-da-agua/127-sala-de-situacao-fique-por-dentro

Sistemas de Informação na Gestão das Águas: conhecer para
decidir
Tema/área: Gestão da Informação sobre Recursos Hídricos
Descrição: Compreender a importância do sistema de informações sobre
recursos hídricos como instrumento na Gestão Integrada da Água.
Carga Horária (horas/aula): 20h
Instituição ofertante: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
Link de acesso: https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/73-gestao-
da-informacao-sobre-recursos-hidricos-tecnologia-da-informacao-e-sistemas-
de-informacao/128-sistemas-de-informacao-na-gestao-das-aguas-conhecer-
para-decidir

Análise de Riscos Ambientais

Tema/área:  Meio Ambiente
Descrição: Toda atividade desenvolvida em processos produtivos e na oferta
de serviços está associada a riscos ambientais que devem ser previstos para
que ações de minimização possam ser propostas. Neste sentido a qualificação
de profissionais capazes de compreender e aplicar conhecimentos nesta área
é fundamental.
Carga Horária (horas/aula): 30h
Instituição ofertante: UNINTER
Link de acesso: https://www.uninter.com/extensao/gratuitos/

https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/65-hidrologia-e-qualidade-da-agua/127-sala-de-situacao-fique-por-dentro
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/73-gestao-da-informacao-sobre-recursos-hidricos-tecnologia-da-informacao-e-sistemas-de-informacao/128-sistemas-de-informacao-na-gestao-das-aguas-conhecer-para-decidir
https://www.uninter.com/extensao/gratuitos/


Cartilha educativa: O poder da mulher na sustentabilidade

Tema/área: Igualdade de Gênero no Desenvolvimento Sustentável
Descrição: Essa cartilha aborda assuntos como: a história do feminismo; o
feminismo no Brasil; a política de gênero no Brasil; a política de gênero em
Minas Gerais; a luta das mulheres pelo desenvolvimento sustentável e por
que é necessário haver igualdade de gênero para que haja desenvolvimento
sustentável.
Carga Horária (horas/aula): -
Instituição ofertante: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad
Link de acesso:
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2021/EDUCACAO_AMBIE
NTAL/2021_O_poder_da_mulher_na_sustentabilidade.pdf

Cartilha educativa: Educação Ambiental e Agora?

Tema/área: Educação Ambiental
Descrição: Essa cartilha traz uma noção geral do que é a Educação Ambiental,
suas características, princípios, objetivos, as etapas envolvidas no seu
processo educativo, como elaborar um projeto de Educação Ambiental, entre
outros assuntos.
Carga Horária (horas/aula): 
Instituição ofertante: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad
Link de acesso:
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2020/Educa%C3%A7%C3
%A3o_Ambiental_e_Rela%C3%A7%C3%B5es_Institucionais/Cartilha_Educacao_
Ambiental.pdf

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2021/EDUCACAO_AMBIENTAL/2021_O_poder_da_mulher_na_sustentabilidade.pdf
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2020/Educa%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_e_Rela%C3%A7%C3%B5es_Institucionais/Cartilha_Educacao_Ambiental.pdf


Revista Mineira de Recursos Hídricos

Tema/área:  Recursos Hídricos
Descrição: A Revista Mineira de Recursos Hídricos (RMRH), é uma publicação
científica editada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) que tem
como objetivos conhecer e disseminar pesquisas científicas novas e
relevantes na área de gestão recursos hídricos e contribuir para o
aprimoramento contínuo da execução da Política Estadual de Recursos
Hídricos, com bases técnico-científicas, academicamente consolidadas.
Carga Horária (horas/aula): 
Instituição ofertante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM 
Link de acesso: http://rmrh.igam.mg.gov.br/ojs3/index.php/NM

Revista Técnico Científica MG.Biota

Tema/área: Biodiversidade
Descrição: A revista MG.Biota é um periódico técnico-científico com
publicação quadrimestral, que tem como missão divulgar o conhecimento da
biota mineira e áreas afins, com edição em formato eletrônico,
disponibilizada no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). A
revista tem por objetivo a difusão e divulgação dos resultados das atividades
de estudos, pesquisas, extensão, resenhas acadêmicas e demais atividades
desenvolvidas, prioritariamente, nas Unidades de conservação do IEF, visando
a necessidade de manutenção das áreas que servem de abrigo para o grande
número de organismos vivos encontrados em Minas, muitos dos quais
ameaçados de extinção e outros, ainda, desconhecidos pela ciência.
Carga Horária (horas/aula): -
Instituição ofertante: Instituto Estadual de Florestas - IEF
Link de acesso: http://www.ief.mg.gov.br/pesquisa-cientifica/mg-biota

http://rmrh.igam.mg.gov.br/ojs3/index.php/NM
http://www.ief.mg.gov.br/pesquisa-cientifica/mg-biota


DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 

Dentro das oportunidades de cursos para o desenvolvimento pessoal e
profissional a plataforma do Linkedin oferece cursos como “Trabalho Remoto:
Colaboração, foco e produtividade”, que tem como objetivo capacitar os
trabalhadores para manterem a organização e produtividade durante o
período de trabalho remoto. Para aqueles que estão na busca de incrementar
o currículo, nos sites da Fundação Bradesco, FGV, Perestroika, Escola de
Governo, Iped, Ginead estão disponíveis cursos sobre diversos temas como
Atendimento ao Público, Comunicação Empresarial, Organização Pessoal,
Liderança, Produção Criativa, Diversidade nas Empresas, Ferramentas de
Apresentação, entre outros. Para além destes, sites como Nube, Unieducar e
o Cursou disponibilizam cursos de elaboração de currículo e de boas práticas
em entrevistas de emprego. Caso o foco seja a transição ou inserção no
mercado, nos sites da Neora, Napratica e no Guia da Carreira é possível
encontrar testes vocacionais para o melhor direcionamento da carreira.

https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/ 

Lista de sites: 
https://www.ev.org.br/cursos
https://www.linkedin.com/learning/paths/trabalho-remoto-colaboracao-foco-e-produtividade
https://educandoseubolso.blog.br/
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?
programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.perestroika.com.br/online/cursos/
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://www.ginead.com.br/index.php
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/gestao-de-pessoas/desempenho-e-desenvolvimento/cursos-e-acoes-
de-desenvolvimento-gratuitos 
https://www.nube.com.br/cursos-gratuitos/como-elaborar-um-curriculo 
https://gyncursos.com.br/cadastro/
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/entrevista-de-emprego-dicas-perguntas-e-respostas-gratuito
https://www.cursou.com.br/geral/entrevista-de-emprego/
https://www.neora.com.br/teste-vocacional
https://www.napratica.org.br/teste-vocacional/
https://www.pravaler.com.br/testes/teste-vocacional-online-gratis/
https://www.guiadacarreira.com.br/teste-vocacional/
https://mkt.pucrs.br/cursosgratuitos?
utm_term=curso%20on%20line%20gratis&utm_medium=ppc&utm_campaign=%5BS%5D+00+-+Institucional+-
+Cursos+Gr%C3%A1tis&utm_source=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=11513938945&hsa_kw=curso%20on%20l
ine%20gratis&hsa_acc=8414866364&hsa_net=adwords&hsa_grp=109165350941&hsa_mt=e&hsa_ad=4763620
05805&hsa_tgt=aud-843026042777:kwd-
1955521775&hsa_src=g&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTBx83Qd-PUZz6YKP57-
5LQpDtrGBmA_YGRXAvifOdgxMbn2G0p5nJTBoCzQMQAvD_BwE
https://cursos.napratica.org.br/edicoes/
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online

https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://www.ev.org.br/cursos
https://www.linkedin.com/learning/paths/trabalho-remoto-colaboracao-foco-e-produtividade
https://educandoseubolso.blog.br/
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.perestroika.com.br/online/cursos/
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://www.ginead.com.br/index.php
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/gestao-de-pessoas/desempenho-e-desenvolvimento/cursos-e-acoes-de-desenvolvimento-gratuitos
http://planejamento.mg.gov.br/pagina/gestao-de-pessoas/desempenho-e-desenvolvimento/cursos-e-acoes-de-desenvolvimento-gratuitos
https://www.nube.com.br/cursos-gratuitos/como-elaborar-um-curriculo
https://www.nube.com.br/cursos-gratuitos/como-elaborar-um-curriculo
https://gyncursos.com.br/cadastro/
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/entrevista-de-emprego-dicas-perguntas-e-respostas-gratuito
https://www.cursou.com.br/geral/entrevista-de-emprego/
https://www.neora.com.br/teste-vocacional
https://www.napratica.org.br/teste-vocacional/
https://www.pravaler.com.br/testes/teste-vocacional-online-gratis/
https://www.guiadacarreira.com.br/teste-vocacional/
https://mkt.pucrs.br/cursosgratuitos?utm_term=curso%20on%20line%20gratis&utm_medium=ppc&utm_campaign=%5BS%5D+00+-+Institucional+-+Cursos+Gr%C3%A1tis&utm_source=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=11513938945&hsa_kw=curso%20on%20line%20gratis&hsa_acc=8414866364&hsa_net=adwords&hsa_grp=109165350941&hsa_mt=e&hsa_ad=476362005805&hsa_tgt=aud-843026042777:kwd-1955521775&hsa_src=g&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTBx83Qd-PUZz6YKP57-5LQpDtrGBmA_YGRXAvifOdgxMbn2G0p5nJTBoCzQMQAvD_BwE
https://cursos.napratica.org.br/edicoes/
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online


https://cursosescon.com.br/categoria/Atualizacao-
Profissional1955521775&hsa_src=g&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTBx83Qd-
PUZz6YKP57-5LQpDtrGBmA_YGRXAvifOdgxMbn2G0p5nJTBoCzQMQAvD_BwE
https://cursos.napratica.org.br/edicoes/
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/ 
https://cursosescon.com.br/categoria/Atualizacao-Profissional

MARKETING 

A plataforma da Universidade Rock Content disponibiliza na área de Marketing
de Conteúdo, Inboud Marketing e Vendas cursos gratuitos e atualizados com
emissão de certificado. Nos sites do Sebrae, Utramig, Iped e Uaitec também
são ofertados cursos para área de Marketing Digital, Marketing e Análise de
Sistemas de Informação, Marketing Pessoal, Uso de Ferramentas de
Apresentação, Canvas, Photoshop, entre outros. 

Lista de cursos: 
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/2?
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://university.rockcontent.com/cursos/marketing-de-conteudo
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed  
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://www.perestroika.com.br/online/cursos/
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://mooc.cps.sp.gov.br/
https://www.kadenze.com/courses
https://rduniversity.com.br/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://www.mirago.com.br/curso/marketing-digital-gratis-iniciantes/
https://cursosescon.com.br/categoria/Marketing

AGRICULTURA 

O Senar Educação a Distância é um portal que oferece cursos EAD de
capacitação em temáticas relacionadas ao meio rural. Entre os cursos
ofertados estão: agricultura de precisão, campo sustentável, minha empresa
rural, inclusão digital. Todos os cursos geram certificados e podem ser
acessados também por aplicativo. 

https://cursosescon.com.br/categoria/Atualizacao-Profissional
https://cursos.napratica.org.br/edicoes/
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://cursosescon.com.br/categoria/Atualizacao-Profissional
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/view.php?id=80
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/view.php?id=24
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/2
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://university.rockcontent.com/cursos/marketing-de-conteudo
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://www.perestroika.com.br/online/cursos/
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://mooc.cps.sp.gov.br/
https://www.kadenze.com/courses
https://rduniversity.com.br/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://www.mirago.com.br/curso/marketing-digital-gratis-iniciantes/
https://cursosescon.com.br/categoria/Marketing


https://www.cursosrapidosgratis.com.br/lista-de-cursos/agricultura
https://www.learncafe.com/cursos-gratis/agricultura-e-horticultura/agricultura
https://cursosescon.com.br/categoria/Agricultura
https://www.wreducacional.com.br/lista-de-cursos/agricultura?gclid=CjwKCAiAgc-
ABhA7EiwAjev-j_sLCcCCb-
j9beVAqAElyppWsIHd_gieLoP_MzeOPvSmDpmQUpikvxoChkgQAvD_BwE
https://portalidea.com.br/categoria-agricultura-1

Lista de sites: 
http://ead.senar.org.br/

EMPREENDEDORISMO

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas oferece cursos
de gestão de pessoas, qualidade de atendimento, marketing digital e definição
de preços de venda. Outros sites como Uaitec, Senai, Sebrae, Udemy, USP
Coursera, FGV, Perestroika oferecem cursos de como aumentar as vendas on-
line, administração de negócios, desenvolvimento e gestão de startups,
inovação, entres outras temáticas de empreendedorismo. 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?
programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5
D=1

https://academy.omie.com.br/

Lista de cursos: 
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/2?
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/

https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed

https://www.perestroika.com.br/online/cursos/
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://certificadocursosonline.com/cursos/curso-de-empreendedorismo/
https://descola.org/do-bar-ao-mercado

https://www.primecursos.com.br/empreendedorismo/

https://www.cursosrapidosgratis.com.br/lista-de-cursos/agricultura
https://www.learncafe.com/cursos-gratis/agricultura-e-horticultura/agricultura
https://cursosescon.com.br/categoria/Agricultura
https://www.wreducacional.com.br/lista-de-cursos/agricultura?gclid=CjwKCAiAgc-ABhA7EiwAjev-j_sLCcCCb-j9beVAqAElyppWsIHd_gieLoP_MzeOPvSmDpmQUpikvxoChkgQAvD_BwE
https://portalidea.com.br/categoria-agricultura-1
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/
http://ead.senar.org.br/


ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

A Fundação Bradesco disponibiliza diversos cursos gratuitos e com certificado
nas temáticas de administração, contabilidade e finanças, desenvolvimento
pessoal e profissional, educação básica e pedagógica e informática. Outras
sites que oferecem cursos na mesma área temática são Utramig, Sebrae,
Udemy, Senai, Senac e Educando seu Bolso, que contam com qualificação em
Gestão Empresarial, Qualidade e Administração do Tempo no EAD,
Contabilidade para não contadores, Finanças, Organização de Negócios,
Logística, Investimentos entre outros. 

https://academy.omie.com.br/

Lista de sites: 
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://educandoseubolso.blog.br/
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.ev.org.br/cursos
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?
programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%
5D=1
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos/curso/210/contabilidade-para-nao-contadores
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
https://www.ev.org.br/cursos
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://polo.org.br/
https://mkt.pucrs.br/cursosgratuitos?
utm_term=curso%20on%20line%20gratis&utm_medium=ppc&utm_campaign=%5BS%5D+0
0+-+Institucional+-
+Cursos+Gr%C3%A1tis&utm_source=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=11513938945&hsa_kw
=curso%20on%20line%20gratis&hsa_acc=8414866364&hsa_net=adwords&hsa_grp=109165
350941&hsa_mt=e&hsa_ad=476362005805&hsa_tgt=aud-843026042777:kwd-
1955521775&hsa_src=g&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTBx83Qd-PUZz6YKP57-
5LQpDtrGBmA_YGRXAvifOdgxMbn2G0p5nJTBoCzQMQAvD_BwE
https://cursosescon.com.br/categoria/Administracao
https://descola.org/do-bar-ao-mercado

https://academy.omie.com.br/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://educandoseubolso.blog.br/
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.ev.org.br/cursos
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos/curso/210/contabilidade-para-nao-contadores
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
https://www.ev.org.br/cursos
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://polo.org.br/
https://mkt.pucrs.br/cursosgratuitos?utm_term=curso%20on%20line%20gratis&utm_medium=ppc&utm_campaign=%5BS%5D+00+-+Institucional+-+Cursos+Gr%C3%A1tis&utm_source=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=11513938945&hsa_kw=curso%20on%20line%20gratis&hsa_acc=8414866364&hsa_net=adwords&hsa_grp=109165350941&hsa_mt=e&hsa_ad=476362005805&hsa_tgt=aud-843026042777:kwd-1955521775&hsa_src=g&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTBx83Qd-PUZz6YKP57-5LQpDtrGBmA_YGRXAvifOdgxMbn2G0p5nJTBoCzQMQAvD_BwE
https://cursosescon.com.br/categoria/Administracao
https://descola.org/do-bar-ao-mercado


GESTÃO PÚBLICA 

Para a área de Gestão de Pública, sites como o da Escola Virtual de Governo
oferecem cursos gratuitos com certificados em temáticas de gestão de
projetos e processos, gestão da estratégia e gestão por competências. A maior
parte dos cursos são voltados para servidores públicos, mas são abertos para
o público em geral. Outros sites como o Insper e o Unieducar oferecem
também cursos na temática. 

http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/

Lista de sites: 
https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo
https://www.coursera.org/insper 
https://www.wreducacional.com.br/curso-de-administracao-publica
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-administrativo-e-principios-da-
administracao-publica-gratuito
https://polo.org.br/
https://cursos.iadb.org/en?lang=en
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/

CULTURA E TURISMO

A Secult, juntamente com a Subsecretaria de Trabalho e Emprego,
consolidaram no mês de maio uma lista de oportunidades, em comemoração
ao Dia do Trabalhador, destacando a área temática de cultura e turismo.

Lista de sites: 
http://gestor.turismo.gov.br/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/boas-praticas-nos-servicos-de-
alimentacao,fa88adfa1bad5710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/
https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo
https://www.coursera.org/insper
https://www.coursera.org/insper
https://www.wreducacional.com.br/curso-de-administracao-publica
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-administrativo-e-principios-da-administracao-publica-gratuito
https://polo.org.br/
https://cursos.iadb.org/en?lang=en
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
http://gestor.turismo.gov.br/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/boas-praticas-nos-servicos-de-alimentacao,fa88adfa1bad5710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=


https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/287
 https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php?
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/marketing-de-servicos-turisticos-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/novas-tendencias-do-turismo-e-a-missao-do-
marketing-de-servicos-turisticos
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/268/
https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo/item/266-accp
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=115
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=134
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=60
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/265
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/imagem-e-
direitos-na-web
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=66
https://www.itaucultural.org.br/secoes/formacao
http://fcs.mg.gov.br/
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=70
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/241
https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo/item/316-rmpac
https://www.coursera.org/learn/contemporary-art
https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php
 https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php?
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320

https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/287https:/www.escolavirtual.gov.br/curso/287
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150
https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/marketing-de-servicos-turisticos-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/novas-tendencias-do-turismo-e-a-missao-do-marketing-de-servicos-turisticos
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/268/
https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo/item/266-accp
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=115
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=134
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=60
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/265
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/imagem-e-direitos-na-web
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=66
https://www.itaucultural.org.br/secoes/formacao
http://fcs.mg.gov.br/
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=70
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/241
https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo/item/316-rmpac
https://www.coursera.org/learn/contemporary-art
https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php
https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php
https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320


INFORMÁTICA 

O Instituto Nacional de Ensino a Distância – Ginead disponibiliza em sua
plataforma inúmeros cursos on-line gratuitos em diversas áreas de
conhecimento, como informática. Outra oportunidade de capacitação é por
meio do site da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, que
oferece cursos gratuitos de informática com certificado em sua plataforma
Utramig Virtual. Pode-se encontrar também cursos na mesma temática nas
plataformas da Fundação Bradesco, Uaitec, Coursera, Udemy e Edx.

http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2 
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/2?
https://www.ev.org.br/cursos
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos/curso/207/como-usar-a-internet-navegacao-e-e-
mail
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.edx.org/school/harvardx
https://certificadocursosonline.com/
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://www.ginead.com.br/index.php
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/page/2/
https://www.primecursos.com.br/ 
https://www.learncafe.com/cursos-gratis/informatica-e-internet/software
https://academy.omie.com.br/
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://cursosescon.com.br/categoria/Informatica

Lista de sites: 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

A Universidade de São Paulo disponibiliza gratuitamente, por meio da
plataforma Coursera, cerca de 17 cursos on-line nas mais variadas áreas,
incluindo ciências da computação. Nesta e em outras plataformas como Senai
Ead, Utramig, Udemy e Edx são disponibilizados cursos de Desenvolvimento
Web, Tecnologia da Informação e comunicação, Lógica e Técnicas de
Programação, entre outros. 

http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/2
https://www.ev.org.br/cursos
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/http:/www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos/curso/207/como-usar-a-internet-navegacao-e-e-mail
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.edx.org/school/harvardx
https://certificadocursosonline.com/
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/https:/www.ginead.com.br/index.php
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/https:/www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/page/2/
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/https:/www.primecursos.com.br/
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/https:/www.primecursos.com.br/
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/https:/www.learncafe.com/cursos-gratis/informatica-e-internet/software
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/https:/academy.omie.com.br/
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/http:/www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/https:/portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/https:/cursosescon.com.br/categoria/Informatica


Lista de sites:
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://www.edx.org/school/harvardx
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://www.ginead.com.br/index.php
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/page/2/
https://www.learncafe.com/cursos-gratis/informatica-e-internet/software

https://cursos.timtec.com.br/

http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/

https://digitalinnovation.one/
https://www.edx.org/course/subject/computer-science

https://www.kadenze.com/courses

IDIOMAS 

O site do Instituto Federal do Rio Grande do Sul conta com um curso de
Português como Língua de Acolhimento para estrangeiros, além de cursos de
Inglês e Libras. Outros sites como da Utramig, Udemy, Fundação Bradesco,
Edx e Coursera contam com mais cursos básicos gratuitos de Inglês, Espanhol
e Libras. 

Lista de sites:
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.edx.org/school/harvardx
https://certificadocursosonline.com/
https://www.ginead.com.br/index.php
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://mooc.cps.sp.gov.br/
https://www.primecursos.com.br/

https://cursosescon.com.br/categoria/Idiomas

https://www.ev.org.br/cursos

https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://pt.duolingo.com/

http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://www.edx.org/school/harvardx
https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://www.ginead.com.br/index.php
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/page/2/
https://www.learncafe.com/cursos-gratis/informatica-e-internet/software
https://cursos.timtec.com.br/
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://digitalinnovation.one/
https://www.edx.org/course/subject/computer-science
https://www.kadenze.com/courses
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.edx.org/school/harvardx
https://certificadocursosonline.com/
https://www.ginead.com.br/index.php
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://mooc.cps.sp.gov.br/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.primecursos.com.br/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://cursosescon.com.br/categoria/Idiomas
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.ev.org.br/cursos
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://pt.duolingo.com/


DESIGN GRÁFICO

Na plataforma Cursou estão disponíveis, de forma gratuita, cursos como
CorelDRAW X6, curso de Desenho em Flash, Photoshop e Web Design. As
plataformas da Udemy, Iped, Ginead e Senac também oferecem cursos na
área. 

https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed 

https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/

Lista de sites:

https://www.iped.com.br/cursos-gratis
https://www.ginead.com.br/index.php
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://www.cursou.com.br/design/curso-de-design-design-grafico/
https://www.kadenze.com/courses

GESTÃO DE PROJETOS 

A Fundação Getúlio Vargas disponibiliza diversos cursos on-line com
certificação nas temáticas de gestão de projeto. A Fundação de Educação para
o Trabalho de Minas Gerais oferece também cursos gratuitos, com certificado
em sua plataforma Utramig Virtual, nas áreas de gestão empresarial e da
qualidade, elaboração de projetos, entre outros. 

Lista de sites:
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed 
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?
programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5
D=1
 https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://cursos.iadb.org/en?lang=en
 http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
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http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.iped.com.br/cursos-gratis
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.ginead.com.br/index.php
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-totalmente-a-distancia-na-quarentena/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.cursou.com.br/design/curso-de-design-design-grafico/
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2https://www.kadenze.com/courses
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
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https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://cursos.iadb.org/en?lang=en
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/


CIÊNCIAS HUMANAS & ARTES 

A universidade de Harvard disponibiliza gratuitamente, por meio do portal da
Edx, cursos com temáticas de artes e design, ciências sociais, história e ciência
ambiental. São oferecidos na plataforma da Escola Virtual de Governo cursos
de Direitos Humanos e de Ética e Cidadania. Outros cursos são ofertados nas
plataformas do IFRS, Edx, Ultramig e Udemy. 

Lista de sites:
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo
https://www.edx.org/school/harvardx
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/page/2/
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.edx.org/school/harvardx
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://ocw.mit.edu/courses/mitx-related-courseware/
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed 
https://www.ginead.com.br/index.php
https://www.primecursos.com.br/
https://www.kadenze.com/courses
https://cursosescon.com.br/categoria/Artes

DIREITO 

Ainda no site da Escola Superior de Advocacia são oferecidos cursos de Direito
Coletivo do Trabalho e Atuação do Advogado, Mandado de Segurança em
matéria tributária e Defesa e a Prova Penal.

Lista de sites:
https://ead.escoladieese.edu.br/ 
https://posesa.online/moodle/course/index.php?categoryid=12
https://direitorio.fgv.br/posgraduacao/online/cursosgratuitos
https://cursosescon.com.br/categoria/Direito
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https://www.primecursos.com.br/
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https://ead.escoladieese.edu.br/
https://posesa.online/moodle/course/index.php?categoryid=12
https://direitorio.fgv.br/posgraduacao/online/cursosgratuitos
https://cursosescon.com.br/categoria/Direito


RECURSOS HUMANOS & GESTÃO DE PESSOAS 

A Trevisan Escola de Negócios está disponibilizando temporariamente os
cursos de Ética Corporativa, Liderança e Inovação em uma Economia Digital,
gratuitamente. Outros cursos nas temáticas de Desenvolvimento de Líderes,
Gestão de Pessoas, Estratégia para o Recrutamento & Seleção de Impacto,
Fundamentos do RH e People Analyt estão sendo oferecidos por instituições
como a Future Learn, Iped, FGV, GUPY Academy, Sebrae, Senac e Utramig. 

Lista de sites:
 https://www.futurelearn.com/courses/hr-fundamentals
https://www.iped.com.br/cursos-gratis/recursos-humanos/curso-rapido/introducao-pesquisa-
clima-organizacional#tecnologia
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?
programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5
D=1
https://www.coursera.org/learn/wharton-people-analytics
https://gupy.academy/p/employer-branding-na-pratica
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline 
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo
https://www.edx.org/school/harvardx
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://esa.oab.org.br
 https://saberes.senado.leg.br/
https://unieducar.org.br/micro-cursos-gratuitos/direito
https://cursosescon.com.br/categoria/Recursos-Humanos

SAÚDE 

A plataforma Uaitec, do Governo de Minas Gerais, oferece de forma gratuita
diversos cursos EAD com certificado para capacitação profissional. Entre eles
estão cursos na área da saúde sobre SARS na Pandemia de Doenças
ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo o Covid-19. Além
dessa plataforma, outros cursos são disponibilizados nos sites da Udemy,
Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Senac e Edx. 

https://www.futurelearn.com/courses/hr-fundamentals
https://www.futurelearn.com/courses/hr-fundamentals
https://www.iped.com.br/cursos-gratis/recursos-humanos/curso-rapido/introducao-pesquisa-clima-organizacional#tecnologia
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
https://www.coursera.org/learn/wharton-people-analytics
https://gupy.academy/p/employer-branding-na-pratica
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo
https://www.edx.org/school/harvardx
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://esa.oab.org.br/
https://saberes.senado.leg.br/
https://saberes.senado.leg.br/
https://unieducar.org.br/micro-cursos-gratuitos/direito?fbclid=IwAR2htgS06fozkFM3p2Hw0EKXapKILk1nKHS8WedgmoZZWKbXG7UAUhaoCq8https://unieducar.org.br/micro-cursos-gratuitos/direito
https://cursosescon.com.br/categoria/Recursos-Humanoshttps:/cursosescon.com.br/categoria/Recursos-Humanos


Lista de sites:
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/1? 
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed 
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.edx.org/school/harvardx
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://unieducar.org.br/micro-cursos-gratuitos/saude
https://cursosescon.com.br/categoria/Enfermagem
 https://cursosescon.com.br/categoria/Nutricao
https://cursosescon.com.br/categoria/Saude

Lista de sites:
http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed 
https://www.edx.org/school/harvardx
https://www.ginead.com.br/index.php
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
https://mooc.cps.sp.gov.br/
https://www.kadenze.com/courses
https://cursosescon.com.br/categoria/Construcao-Civil

CONSTRUÇÃO CIVIL 

O Instituto Nacional de Ensino a Distância – GineadLFF disponibiliza em sua
plataforma inúmeros cursos online gratuitos em áreas do conhecimento como
curso básico de Construção Civil, Desenho Arquitetônico,  Orçamento e
Planejamento de Obras. Outras plataformas que oferecem cursos também na
temática são Ultramig, Udemy, Edx e CPS. 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) disponibiliza 12 cursos
on-lines gratuitos e com certificados contando com capacitação na área de
segurança do trabalho. Além dessa plataforma, outros cursos na mesma
temática podem ser encontrados nos sites Udemy e Senac.

http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/1
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/1
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https://www.ginead.com.br/index.php
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
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https://www.kadenze.com/courses
https://cursosescon.com.br/categoria/Construcao-Civil


Lista de sites:
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-
free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed 
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-
totalmente-a-distancia-na-quarentena/
https://www.learncafe.com/cursos-gratis/seguranca-e-medicina-do-trabalho/seguranca-do-
trabalho
https://cursosescon.com.br/categoria/Seguranca

http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
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https://www.learncafe.com/cursos-gratis/seguranca-e-medicina-do-trabalho/seguranca-do-trabalho
https://cursosescon.com.br/categoria/Seguranca

