CATÁLOGO DE OPORTUNIDADES
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PROFISSIONAL
A DISTÂNCIA

EDIÇÃO ESPECIAL
CULTURA & TURISMO

A Subsecretaria de Trabalho e Emprego e a Secretaria de Cultura e Turismo, em
comemoração ao Dia do Turismo, consolidaram em uma lista de oportunidades cursos de
capacitação na modalidade EaD nas mais diversas áreas de atuação. Nesta edição, a área de Cultura e
Turismo ganhou destaque contando com uma curadoria de cursos feita pela equipe de Capacitação e
Qualiﬁcação da Secult. Segue 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:

CULTURA E TURISMO
GESTOR DE TURISMO
Tema/área: Gestão do Turismo
Descrição: Proporcionar o desenvolvimento dos atores institucionais na gestão do turismo.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Ministério do Turismo
Link de acesso: http://gestor.turismo.gov.br/

BOAS PRÁTICAS NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Tema/área: Gastronomia
Descrição: Apresentação de informações para compreender melhor as questões relacionadas à
segurança alimentar.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: SEBRAE
Link de acesso:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/boas-praticas-nos-servicos-de-alime
ntacao,fa88adfa1bad5710VgnVCM1000004c00210aRCRD

TURISMO DE AVENTURA
Tema/área: Ecoturismo
Descrição: O Turismo de Aventura é um segmento da área do turismo especializado em práticas de
atividades de aventura, de caráter recreativo.
Carga Horária (horas/aula): 35 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

TURISMO CULTURAL
Tema/área: Turismo Cultural
Descrição: Turismo cultural é uma atividade econômica associada a viagens e eventos que são
direcionados para o lazer e conhecimento com elementos culturais, como complexos
arquitetônicos e monumentos, além de eventos culturais, religiosos e artísticos.
Carga Horária (horas/aula): 35 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

TURISMO DE EVENTOS
Tema/área: Turismo de Negócios
Descrição: O turismo de eventos é o segmento do turismo que envolve interesses proﬁssionais e
culturais por meio de congressos, convenções, simpósio, feiras, encontros culturais, reuniões,
dentre outros.
Carga Horária (horas/aula): 40 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

ECOTURISMO
Tema/área: Ecoturismo
Descrição: Ecoturismo é um ramo da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência
ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações e
o turismo responsável.
Carga Horária (horas/aula): 40 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

RECEPCIONISTA DE HOTEL
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: Apresentação sobre o atendimento ao cliente, a importância de uma boa recepção, as
funções do recepcionista de hotel, ética proﬁssional, um pouco sobre a história da hotelaria e
dicas importantes para obter sucesso nesta área.

Carga Horária (horas/aula): 25 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: Organização para o fornecimento de hospedagem, alimentação, segurança, e vários
outros serviços relacionados à atividade de bem receber.
Carga Horária (horas/aula): 45 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

PRODUÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS
Tema/área: Turismo de Negócios
Descrição: Apresentação das noções básicas da produção e gestão de eventos; fases e etapas de
um evento; organização de mesas; normas de cerimonial público e ordem de precedência;
cerimonial e protocolo; símbolos nacionais; eventos e turismo; turismo de eventos e negócios;
entidades de fomento e organização de eventos; documentos importantes; pós-evento;
gerenciando eventos como projetos, glossário.
Carga Horária (horas/aula): 40 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

INGLÊS BÁSICO
Tema/área: Língua Estrangeira
Descrição: Curso especialmente indicado para quem quer começar a praticar este idioma ou irá
trabalhar com alguma atividade que necessite de uma comunicação com algum turista.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

ALEMÃO BÁSICO
Tema/área: Língua Estrangeira
Descrição: Curso especialmente indicado para quem quer começar a praticar este idioma ou irá
trabalhar com alguma atividade que necessite de uma comunicação com algum turista.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Prime Cursos
Link de acesso: https://www.primecursos.com.br/busca/?termo=turismo&search-button=

AGÊNCIAS DE VIAGEM E TURISMO
Tema/área: Gestão do Turismo
Descrição: Conceitos Iniciais; As Agências de Turismo; Produto e Segmentação Turística; Uma
Agência de Turismo e Viagens.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

ENOTURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Tema/área: Gestão do Turismo
Descrição: Turismo; Enoturismo; Regiões vitivinícolas; Desenvolvimento regional; Patrimônio
vitivinícola.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

EVENTOS: CONCEITOS
Tema/área: Turismo de Negócios
Descrição: Introdução a Eventos; Classiﬁcação de Eventos.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

EVENTOS: TIPOS
Tema/área: Turismo de Negócios
Descrição: Setor Público; Área acadêmica; Empresariais; Desportivos; Religiosos; Culturais e
Temáticos; Sociais
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

ESPANHOL 1 - TURMA 2021A
Tema/área: Línguas
Descrição: Saludos y despedidas, alfabeto, pronombres personales, verbos ser, estar, vivir y
llamarse; Profesiones, los artículos deﬁnidos, los pronombres interrogativos y exclamativos, los
números cardinales, verbo ‘tener’; Origen y la nacionalidad, los artículos indeterminados, los
sustantivos, identiﬁcar adjetivos, las reglas de pluralización de palabras, conocer los numerales
ordinales.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81

ESPANHOL 2 - TURMA 2021A
Tema/área: Línguas
Descrição: Saludos y despedidas, alfabeto, pronombres personales, verbos ser, estar, vivir y
llamarse; Profesiones, los artículos deﬁnidos, los pronombres interrogativos y exclamativos, los
números cardinales, verbo ‘tener’; Origen y la nacionalidad, los artículos indeterminados, los
sustantivos, identiﬁcar adjetivos, las reglas de pluralización de palabras, conocer los numerales
ordinales.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81

INGLÊS 1 A 14 - TURMA 2021A
Tema/área: Línguas
Descrição: Identiﬁcação e Caracterização Pessoal; Localização no Tempo e no Espaço.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81

GEOGRAFIA E TURISMO - TURMA 2021A
Tema/área: Turismo
Descrição: Geograﬁa, turismo e localização; A cultura; Regiões do Brasil e o turismo.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM - TURMA 2021A
Tema/área: Meios de Hospedagem
Descrição: Higienização e segurança; Garantindo a segurança dos colaboradores; Procedimentos e
processos.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Tema/área: Gastronomia
Descrição: Contribuir para os serviços de alimentação na busca por redução do risco de doenças
associadas ao consumo de alimentos.
Carga Horária (horas/aula): 12 horas
Instituição ofertante: Escola Virtual Gov - EV.G / ENAP
Link de acesso: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/287

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: AGREGANDO VALOR A PRODUTOS E REGIÕES - TURMA 2021A
Tema/área: Geograﬁa / Turismo
Descrição: Conceitos iniciais, IGs no contexto internacional, Indicações Geográﬁcas no Brasil,
Prospecção e registro de uma IG, Desaﬁos e perspectivas para as IGs no Brasil.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRGS)
Link de acesso: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

TURISMO RECEPTIVO
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: O participante aprende a conduzir grupos e pessoas nos diversos espaços públicos de
visitação, comunicando-se adequadamente e intermediando a aproximação dos visitantes com os
atrativos.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Associação Brasileira de Educação Online - ABLINE
Link de acesso: https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria

ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: Qualiﬁcação levando em consideração as características próprias de organização e sua
ﬁnalidade principal é o fornecimento de hospedagem, alimentação, segurança, e vários outros
serviços relacionados à atividade de bem receber.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Associação Brasileira de Educação Online - ABLINE
Link de acesso: https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria

TURISMO DE EVENTOS
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: Fundamentos do Turismo voltado para a área de eventos, considerando aspectos desde o
atendimento, planejamento, captação e execução de eventos.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Associação Brasileira de Educação Online - ABLINE
Link de acesso: https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria

ECOTURISMO
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: Ecoturismo é um ramo da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência
ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações e
o turismo responsável.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Associação Brasileira de Educação Online - ABLINE
Link de acesso: https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria

GEOTURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: O Geoturismo é um segmento emergente cujo objetivo se centra na Geodiversidade. Foi
criado um novo nicho com novas especiﬁcidades e contingências que acompanha não só as
tendências gerais do turismo, mas que também impõe as suas próprias tendências.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Associação Brasileira de Educação Online - ABLINE
Link de acesso: https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria

PRODUÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: Os eventos sociais, acadêmicos, cientíﬁcos, públicos ou particulares, oﬁciais ou
empresariais, têm por ﬁnalidade reunir personalidades, proﬁssionais e especialistas de
determinada(s) área(s) de atuação para transmissão de informações de interesse comum aos
participantes.
Carga Horária (horas/aula): 50 horas
Instituição ofertante: Associação Brasileira de Educação Online - ABLINE
Link de acesso: https://www.cursosabeline.com.br/area/turismo-e-hotelaria

MARKETING DE SERVIÇOS TURÍSTICOS
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: O curso Marketing de Serviços Turísticos tem por objetivo a capacitação de
proﬁssionais que atuam e/ou desejam atuar na área especializada que é a geração de ações
voltadas para o marketing institucional e comercial na área do turismo. Estudantes e demais
proﬁssionais interessados em saber e aprender mais acerca de tais temas relacionados também
fazem parte do público alvo para o qual o referido programa foi concebido.
Carga Horária (horas/aula): 4 horas
Instituição ofertante: Unieducar - Universidade Coorporativa
Link de acesso:
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/marketing-de-servicos-turisticos-gratuito

NOVAS TENDÊNCIAS DO TURISMO E A MISSÃO DOMARKETING DE SERVIÇOS
TURÍSTICOS
Tema/área: Qualiﬁcação Proﬁssional
Descrição: O curso Novas Tendências do Turismo e a Missão do Marketing de Serviços Turísticos
tem como objetivo a qualiﬁcação de proﬁssionais que atuam e/ou desejam atuar no mercado de
Marketing focado no Turismo.
Carga Horária (horas/aula): 4 horas
Instituição ofertante: Unieducar - Universidade Coorporativa
Link de acesso:
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/novas-tendencias-do-turismo-e-a-missao-do-mark
eting-de-servicos-turisticos

ACESSIBILIDADE EM MUSEUS
Tema/área: Cultura
Descrição: Os museus e espaços culturais têm como uma de suas principais funções a
comunicação de seu conteúdo ao público, no entanto, frequentemente apresentam barreiras em
seus espaços, estratégias e formas de comunicação. Compreendendo que nossa sociedade é
diversa e composta por pessoas com diferentes condições e necessidades é preciso eliminar estas
barreiras garantindo o amplo acesso aos espaços e ao conhecimento.

Neste sentido, o Instituto Brasileiro de Museus, por meio deste curso, oferece informações básicas
sobre como propor, acompanhar e avaliar adequações de acessibilidade universal.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
Link de acesso: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/268/

ARTE COMO CULTURA: CONCEPÇÕES E PROBLEMATIZAÇÕES
Tema/área: Cultura
Descrição: Neste curso são discutidas ideias da arte como sistema cultural e levantadas questões
como cultura erudita, cultura visual e a cultura popular. Também são discutidas questões sobre
diversidade cultural, multiculturalismo, identidade e ensino de artes.
Carga Horária (horas/aula): 10 horas
Instituição ofertante: UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Link de acesso: https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo/item/266-accp

ARTE & DIREITOS HUMANOS: CAMINHOS PARA UMA CULTURA DE PAZ
Tema/área: Cultura
Descrição: O ponto de partida do curso é a oportunidade de entregar uma "caixa" de possibilidades
a partir das artes, que estimulam várias outras "para fora da caixa". Serão apresentadas as caixas
de música, de fotograﬁa, de literatura e de museus com o desejo de se produzir bons movimentos,
tanto individuais quanto coletivos.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: NECCULT-UFRGS - Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Link de acesso: https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=115

COMUNICAÇÃO PARA TODOS: RECURSOS E FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE
Tema/área: Cultura
Descrição: O curso tem o objetivo de promover a compreensão dos conceitos e princípios básicos
sobre Acessibilidade na Comunicação, assim como problematizar a (DE)ﬁciência com foco na
eﬁciência de cada indivíduo e do coletivo na interação por meio de recursos como: a
Audiodescrição para pessoas com deﬁciência visual; a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e as
Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE).

Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante:NECCULT-UFRGS - Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Link de acesso: https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=134

DESCONSTRUINDO O RACISMO NA PRÁTICA
Tema/área: Cultura
Descrição: O curso promove uma educação antirracista e coloca o negro em uma nova posição de
olhar social por meio de discussões a partir de falas, vídeos e imagens interativas que farão o aluno
reﬂetir sobre territorialidade quilombola, africanidades, políticas de promoção à igualdade e
mulheres negras. O curso conta com recursos e ferramentas de acessibilidade na comunicação
como a audiodescrição, janela de Libras e legendas.
Carga Horária (horas/aula): 60 horas
Instituição ofertante: NECCULT-UFRGS - Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Link de acesso: https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=60

DOCUMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO
Tema/área: Cultura
Descrição: Para um objeto, a entrada no museu é o setor de documentação. Ali ele receberá seu
número de identiﬁcação e sua ﬁcha de catalogação. É assim que ele passa de objeto a “bem
cultural musealizado”, integrando o inventário da instituição. A documentação é um processo
técnico primordial para todas as funções do museu e é feita a partir de diretrizes especíﬁcas.
Reconhecendo sua importância para gestão do patrimônio cultural musealizado e sua
obrigatoriedade legal, o Instituto Brasileiro de Museus oferece, por meio deste curso, subsídios
para a compreensão desse processo técnico.
Carga Horária (horas/aula): 40 horas
Instituição ofertante: ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
Link de acesso: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/265

IMAGEM E DIREITOS NA WEB
Tema/área: Cultura
Descrição: A internet escalou o impacto de violações contra o direito à imagem das pessoas.
Fotograﬁas não autorizadas, compartilhamento de imagens embaraçosas e até a edição de
imagens para parecerem reais são apenas alguns dos problemas originados com a disseminação
de tecnologias de informação e comunicação. Uma foto comprometedora pode chegar a milhares
de pessoas em instantes. Pretendemos, através desse curso, aumentar o nível de consciência e
responsabilidade dos docentes sobre seus direitos humanos na internet (especiﬁcamente direito à
imagem) para que possam trazer o tópico para atividades com seus estudantes, em suas salas de
aula, independentemente das áreas especíﬁcas do seu conhecimento.
Carga Horária (horas/aula): 4 horas
Instituição ofertante:FGV - Fundaçäo Getúlio Vargas
Link de acesso:
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/imagem-e-direitos-n
a-web

IMAGENS PARA PENSAR O OUTRO
Tema/área: Cultura
Descrição: O curso fornece elementos sobre a construção de imagens que formaram/formataram o
olhar ocidental e inﬂuenciaram profundamente a maneira como o Outro é visto e apreendido há
quase 5 séculos. Os conteúdos procuram explorar as fronteiras muitas vezes tênues entre nós e os
exóticos e questiona o usuário sobre seus próprios preconceitos no mundo de hoje.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: NECCULT-UFRGS - Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Link de acesso: https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=66

ITAÚ CULTURAL
Tema/área: Cultura
Descrição: A instituição, por meio de sua Escola, oferece sazonalmente cursos variados para todos
os tipos de público interessado em iniciar ou aprofundar conhecimentos na área artística e
cultural. A instituição oferece cursos, masterclasses, palestras, mestrados e especialização. As
informações referentes a inscrições e processo seletivo estão disponibilizados no site.

Carga Horária (horas/aula): Variável de acordo com o curso
Instituição ofertante: Itaú Cultural / Escola Itaú Cultural
Link de acesso: https://www.itaucultural.org.br/secoes/formacao

MUSEUS E PATRIMÔNIO
Tema/área: Cultura
Descrição: O curso apresenta algumas deﬁnições teóricas de museu ao longo do tempo e as políticas
públicas e políticas de proﬁssionalização. Aborda também planejamento e gestão estratégica de
unidades museais, sustentabilidade e inovação, leis de ﬁnanciamento da cultura, marketing social,
posicionamento institucional, a utilização de tecnologias e formatos de acesso virtual.
Carga Horária (horas/aula): 10 horas
Instituição ofertante:NECCULT-UFRGS - Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Link de acesso: https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=70

PARA FAZER UMA EXPOSIÇÃO
Tema/área: Cultura
Descrição: Entre as principais estratégias de comunicação em museus e espaços culturais está a
exposição. Uma exposição se realiza no encontro entre visitante e objeto expositivo, ou, numa
concepção mais abrangente e atual, entre a sociedade e seu patrimônio. Fazer uma exposição
interessante torna esse encontro mais efetivo e marcante. Este curso tem o intuito de auxiliar os
proﬁssionais que trabalham em museus e outros espaços culturais a atingir esse objetivo,
orientando quanto ao pensar, planejar e executar uma exposição.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
Link de acesso: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/241

RECEPÇÃO E MEDIAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL
Tema/área: Cultura
Descrição: O curso aborda a arte/educação como mediação cultural e social. O papel do educador
como mediador. As relações entre as práticas de produção, circulação e recepção. Teorias
contemporâneas da recepção. Revisões e atualizações sobre o conceito de educação patrimonial.
Planejamento e práticas fundamentadas de mediação cultural.

Carga Horária (horas/aula): 10 horas
Instituição ofertante:UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Link de acesso: https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/conteudo/item/316-rmpac

WHAT IS CONTEMPORARY ART? / “O QUE É ARTE CONTEMPORÂNEA?”
Tema/área: Cultura
Descrição: O MoMA - Museu de Arte Moderna de Nova York, oferece o curso “O que é Arte
Contemporânea?” onde por meio da análise de obras de arte realizadas entre 1980 e o presente,
incidindo sobretudo na arte da última década, propicia uma reﬂexão sobre os processos criativos,
materiais utilizados e inspirações dos artistas, arquitetos e designers de todo o mundo. Curso em
Inglês.
Carga Horária (horas/aula): 12 horas
Instituição ofertante:MoMA - Museu de Arte Moderna / Coursera
Link de acesso: https://www.coursera.org/learn/contemporary-art

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - INTERFACES DA CULTURA
E DO TURISMO
Tema/área: Cultura e Turismo
Descrição: Com previsão de disponibilização no mês de maio.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: SECULT - MG
Link de acesso: https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php?

COMO ELABORAR INFOGRÁFICOS PARA APRESENTAR DADOS DO TURISMO:
APRENDENDO A USAR FERRAMENTAS GRATUITAS E DINÂMICAS
Tema/área: Turismo
Descrição: Com previsão de disponibilização no mês de maio essa capacitação tem a ﬁnalidade de
te instruir sobre o uso de plataformas digitais de designer gráﬁco para elaboração de
apresentações e infográﬁcos utilizando as ferramentas gratuitas disponíveis no Canva e do
Piktochart com a aplicabilidade ao turismo.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante:SECULT - MG
Link de acesso: https://ead.secult.mg.gov.br/login/signup.php?

INTRODUÇÃO À LIBRAS
Tema/área: Línguas
Descrição: Aprenda a utilizar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e garanta o atendimento e o
tratamento adequado às pessoas com deﬁciência auditiva. A Lei nº 10.436/2002 legitima a Libras
como idioma advindo das Comunidades Surdas Brasileiras e obriga o poder público em geral a
adotar formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão dessa língua como meio de
comunicação.
Carga Horária (horas/aula): 60 horas
Instituição ofertante: ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
Link de acesso: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11

INTRODUÇÃO À AUDIODESCRIÇÃO
Tema/área: Comunicação
Descrição: A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que aumenta a
compreensão de pessoas com deﬁciência visual, englobando e ampliando a acessibilidade para o
entendimento de pessoas com deﬁciência intelectual, idosos e disléxicos, colaborando com a
construção de uma sociedade inclusiva. O curso apresenta recursos de audiodescrição,
especialmente em sites, redes sociais e publicações.
Carga Horária (horas/aula): 40 horas
Instituição ofertante: ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
Link de acesso: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL/EAD
Tema/área: Turismo
Descrição: Proporcionar o desenvolvimento dos atores institucionais na gestão do turismo. O
Agente de Desenvolvimento Socioambiental é o proﬁssional responsável por identiﬁcar problemas
socioambientais locais e auxiliar na proposição e implementação de ações de intervenção, de
forma colaborativa, para contribuir com mudanças na realidade econômica, social, ambiental e na
qualidade de vida da comunidade.
Carga Horária (horas/aula): 160 horas
Instituição ofertante: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Link de acesso: https://www.ead.senac.br/gratuito/agente-de-desenvolvimento-socioambiental/

ACESSIBILIDADE EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
Tema/área: Turismo
Descrição: Conceitos de Deﬁciência, Orientações para a mobilidade, Acessibilidade e Inclusão no
Turismo.
Carga Horária (horas/aula): 40 horas
Instituição ofertante: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Link de acesso:
https://www.ead.senac.br/gratuito/acessibilidade-em-servicos-e-equipamentos-turisticos/

ELABORAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS RECEPTIVOS
Tema/área: Turismo
Descrição: Conceituação, classiﬁcação e tipologia dos roteiros turísticos, Oferta e demanda
turística local, Etapas de planejamento de roteiros: - Componentes do roteiro,- Organização do
roteiro,- Formação do preço de venda,- Redação do roteiro,- Avaliação do roteiro,- Qualidade de
bens e serviços turísticos.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Link de acesso: https://www.ead.senac.br/gratuito/elaboracao-de-roteiros-turisticos-receptivos/

GESTÃO DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS EM PEQUENOS MEIOS DE HOSPEDAGEM/EAD
Tema/área: Turismo
Descrição: Conceitos da Sustentabilidade Ambiental, Princípios da Sustentabilidade Ambiental
aplicado aos Pequenos Meios de Hospedagem, Etapas da Gestão das Práticas Ambientais em
Pequenos Meios de Hospedagem: planejamento, aplicação, acompanhamento e avaliação, Planejar
e gerir ações focadas em práticas ambientais para pequenos meios de hospedagem.
Responsabilidade no planejamento e gestão das práticas ambientais. Aplicar as práticas
ambientais às rotinas dos pequenos meios de hospedagem. Acompanhar e Avaliar os resultados
das práticas ambientais aplicadas.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Link de acesso:
https://www.ead.senac.br/gratuito/gestao-das-praticas-ambientais-em-pequenos-meios-de-hosp
edagem/

ANIMAÇÃO TURÍSTICA PARA O TRANSPORTE
Tema/área: Turismo de Negócios
Descrição: Aprenda que atividades de animação e interação social podem fazer toda a diferença na
experiência do passageiro durante a sua viagem turística e que pode ser um grande diferencial no
serviço prestado pela empresa.
Carga Horária (horas/aula): 15 horas
Instituição ofertante: SEST/SENAT
Link de acesso: https://ead.sestsenat.org.br/cursos/animacao-turistica-para-o-transporte/

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO TURISTA
Tema/área: Turismo
Descrição: Aprenda que um dos fatores de sucesso nas atividades de turismo é a qualidade no
atendimento ao turista, por isso é fundamental conhecer suas necessidades e expectativas. O
motorista de transporte rodoviário tem um papel fundamental na satisfação desse tipo de cliente.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: SEST/SENAT
Link de acesso: https://ead.sestsenat.org.br/cursos/qualidade-no-atendimento-ao-turista/

LIBRAS BÁSICO/EAD
Tema/área: Língua
Descrição: Selecionar e relacionar características e parâmetros linguísticos da Língua Brasileira de
Sinais na comunicação. Informar aspectos cotidianos na Língua Brasileira de Sinais.
Carga Horária (horas/aula):160 horas
Instituição ofertante: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Link de acesso: https://www.ead.senac.br/gratuito/libras-basico/

OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA INTEGRADA DO TURISMO DE MINAS GERAIS
Tema/área: Turismo
Descrição: Este curso visa trabalhar a importância do Inventário da Oferta Turística como
ferramenta de planejamento voltado para o desenvolvimento do turismo no município, assim como,
utilizar a Plataforma Integrada do Turismo na inserção das informações do inventário da oferta
turística e utilização dos dados coletados de forma online, dinâmica, simpliﬁcada e inteligente.

Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: SECULT MG
Link de acesso: https://ead.secult.mg.gov.br/course/view.php?id=25

INTRODUÇÃO AO TURiSMO
Tema/área: Turismo
Descrição: Este curso introdutório é destinado à gestores, agentes públicos e privados e demais
pessoas que têm interesse pelo tema, permitindo a assimilação de conceitos básicos de turismo.
Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: SECULT MG
Link de acesso: https://ead.secult.mg.gov.br/course/view.php?id=21

REGIONALIZAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS EM MINAS GERAIS
Tema/área: Turismo
Descrição: O Curso visa apresentar conceito sobre o Programa de Regionalização do Turismo e
como a Política é desenvolvida no Estado de Minas Gerais.
Carga Horária (horas/aula):20 horas
Instituição ofertante: SECULT MG
Link de acesso: https://ead.secult.mg.gov.br/course/

MARKETING TURÍSTICO: ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER MEU DESTINO
Tema/área: Turismo - MKT
Descrição: Este curso visa explicar o que é o Marketing Turístico e como os Municípios e Regiões
podem utilizá-lo para atrair turistas na pós pandemia do COVID-19.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: SECULT MG
Link de acesso: https://ead.secult.mg.gov.br/course/

GESTOR REGIONAL - PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES
Tema/área: Turismo
Descrição: Este curso visa capacitar e orientar gestores do órgão responsável pelo turismo
regional para a atuação na gestão descentralizada da política pública. Abordando legislação e
orientação nos âmbitos Federal e Estadual.

Carga Horária (horas/aula): 20 horas
Instituição ofertante: SECULT MG
Link de acesso: https://ead.secult.mg.gov.br/course/

CONSELHOS MUNICIPAIS - ORIENTAÇÕES, COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES
Tema/área: Turismo - Município
Descrição: O Curso visa capacitar atores que atuam na Cadeia do Turismo, articulam Políticas que
são desenvolvidas nos Municípios do Estado de Minas Gerais. Visa, também, informar e orientar à
consolidação de Conselhos Municipais.
Carga Horária (horas/aula): 30 horas
Instituição ofertante: SECULT MG
Link de acesso:https://ead.secult.mg.gov.br/login/index.php

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 deste, 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.

LISTA DE SITES
https://www.ev.org.br/cursos
https://www.linkedin.com/learning/paths/trabalho-remoto-colaboracao-foco-e-produtivid
ade
https://educandoseubolso.blog.br/
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&mo
dalidade%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-desenvolvimen
to/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_me
dium=ppc&utm_campaign=%5BS%5D+00+-+Institucional+-+Cursos+Gr%C3%A1tis&utm_so
urce=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=4763
62005805&hsa_tgt=aud-843026042777:kwd-1955521775&hsa_src=g&gclid=CjwKCAiAgJWA
BhArEiwAmNVTBx83Qd-PUZz6YKP57-5LQpDtrGBmA_YGRXAvifOdgxMbn2G0p5nJTBoCzQM
QAvD_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, Ultramig, 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 SITES
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=c
ursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed

https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=c
ursos%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.

LISTA DE SITES
http://ead.senar.org.br/
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-ABhA7
EiwAjev-j_sLCcCCb-j9beVAqAElyppWsIHd_gieLoP_MzeOPvSmDpmQUpikvxoChkgQAvD_BwE
https://portalidea.com.br/categoria-agricultura-1

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

LISTA DE CURSOS
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/Cursos/pagina/2?
http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=c
ursos%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&mo
dalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
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://academy.omie.com.br/
https://www.primecursos.com.br/empreendedorismo/

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. Outros sites que oferecem cursos na mesma área temática são Utramig,
Sebrae, Udemy, Senai, Senac e Educando seu Bolso, contando com cursos de Gestão Empresarial,
Qualidade e Administração do Tempo no EAD, Contabilidade para não contadores, Finanças,
Organização de Negócios, Logística e Investimentos, entre outros.

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=c
ursos%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&mo
dalidade%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-to
talmente-a-distancia-na-quarentena/
https://polo.org.br/
https://mkt.pucrs.br/cursosgratuitos?utm_term=curso%20on%20line%20gratis&utm_me
dium=ppc&utm_campaign=%5BS%5D+00+-+Institucional+-+Cursos+Gr%C3%A1tis&utm_so
urce=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=4763
62005805&hsa_tgt=aud-843026042777:kwd-1955521775&hsa_src=g&gclid=CjwKCAiAgJWA
BhArEiwAmNVTBx83Qd-PUZz6YKP57-5LQpDtrGBmA_YGRXAvifOdgxMbn2G0p5nJTBoCzQM
QAvD_BwE
https://cursosescon.com.br/categoria/Administracao
https://descola.org/do-bar-ao-mercado
https://academy.omie.com.br/

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,
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.

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-ad
ministracao-publica-gratuito
https://polo.org.br/
https://cursos.iadb.org/en?lang=en
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
http://novosite.fjp.mg.gov.br/cursos-ead-gratuitos/

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-servicosde-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://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-missaodo-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-edireitos-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

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
(Utramig), que oferece cursos gratuitos de informática, com certiﬁcado em sua plataforma Utramig
Virtual. Pode-se encontrar também nas plataformas da Fundação Bradesco, Uaitec, Coursera, Udemy
e Edx cursos na mesma temática.

LISTA DE SITES
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=c
ursos%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-to
talmente-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

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.

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=c
ursos%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-to
talmente-a-distancia-na-quarentena/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/page/2/
https://www.learncafe.com/cursos-gratis/informatica-e-internet/software
https://digitalinnovation.one/
https://www.edx.org/course/subject/computer-science
https://cursos.timtec.com.br/
https://www.kadenze.com/courses
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/

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
Ultramig, 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=c
ursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://www.ev.org.br/cursos
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-to
talmente-a-distancia-na-quarentena/
https://mooc.cps.sp.gov.br/
https://www.primecursos.com.br/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://pt.duolingo.com/
https://cursosescon.com.br/categoria/Idiomas

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.

LISTA DE SITES
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=c
ursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
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-to
talmente-a-distancia-na-quarentena/
https://www.cursou.com.br/design/curso-de-design-design-graﬁco/
https://www.kadenze.com/courses
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/

GESTÃO DE PROJETOS
A Fundação Getúlio Vargas disponibiliza diversos cursos online 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=c
ursos%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&mo
dalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-to
talmente-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/

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, Ética e Cidadania. Outros
cursos são ofertados nas plataformas do IFRS, Edx, Utramig 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-to
talmente-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=c
ursos%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

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 Ultramig.

LISTA DE SITES
https://www.futurelearn.com/courses/hr-fundamentals
https://www.iped.com.br/cursos-gratis/recursos-humanos/curso-rapido/introducao-pesq
uisa-clima-organizacional#tecnologia
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&mo
dalidade%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
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=c
ursos%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-to
talmente-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.

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=c
ursos%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-to
talmente-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

CONSTRUÇÃO CIVIL
O Instituto Nacional de Ensino a Distância – Ginead disponibiliza, em sua plataforma, inúmeros
cursos on-line gratuitos em áreas do conhecimento como o curso básico de Construção Civil,
Desenho Arquitetônico, Orçamento e Planejamento de Obras. Outras plataformas que também
oferecem cursos na temática são Utramig, Udemy, Edx e CPS.

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=c
ursos%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

SEGURANÇA NO TRABALHO
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) disponibiliza 12 cursos on-line gratuitos
e com certiﬁcados, na área de Segurança do Trabalho. Além dessa plataforma, é possível encontrar
também nos sites Udemy e Senac cursos com a mesma temática.

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

