
OPORTUNIDADE
DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

A DISTÂNCIA

 A Subsecretaria de Trabalho e Emprego consolidou em uma lista oportunidades de 

cursos na modalidade EaD nas mais diversas áreas de atuação. Segue abaixo sites 

organizados por área de conhecimento nos quais estão disponibilizados cursos de 

capacitação profissional gratuitos e totalmente a distância:

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-colboracao-foco-e-pr
odutividade

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-desen
volvimento/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-pe
rguntas-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/

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.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/

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/

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.

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
=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

https://www.perestroika.com.br/online/cursos/

https://www.iped.com.br/cursos-gratis

LISTA DE SITES



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. São 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&m
odalidade%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://trevisanonline.com.br/cursos-gratis-online.html

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 para servidores públicos, mas são abertos para o público em geral. Outros sites 

como o Insper e Unieducar oferecem também cursos na temática. 



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

LISTA DE SITES

MEIO AMBIENTE
 A universidade de Harvard liberou gratuitamente cursos com temáticas 

ambientais. Os cursos só estão disponíveis em língua inglesa. Outros portais como 

da Udemy, Utramig, Uaitec, Senai, Sebrae, Senac e Iped possuem cursos de 

Educação Ambiental, Gestão Ambiental e Recursos Hídricos e também de como 

criar um modelo de negócio de impacto socioambiental. 

https://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=2

http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos

http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/

http://ead.senar.org.br/

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

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38

https://www.edx.org/school/harvardx

https://www.iped.com.br/cursos-gratis

https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuit
os-totalmente-a-distancia-na-quarentena/

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/page/2/

LISTA DE SITES

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 nas plataformas da Fundação Bradesco, Uaitec, 

Coursera, Udemy, Edx cursos na mesma temática.



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%20pau
lo&

http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos/curso/207/como-usar-a-internet-navegac
ao-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-gratuit
os-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

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, 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=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed

https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20pau
lo&

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-gratuit
os-totalmente-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/

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.

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.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-gratuit
os-totalmente-a-distancia-na-quarentena/

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

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

LISTA DE SITES

DESIGN GRÁFICO 
 Na plataforma Cursou estão disponíveis de forma gratuita cursos como 

CorelDRAW X6, Curso de Desenho em Flash, Photoshop, Web Design.  As 

plataformas da Udemy, Iped, Ginead, 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://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-gratuit
os-totalmente-a-distancia-na-quarentena/

https://www.cursou.com.br/design/curso-de-design-design-grafico/

LISTA DE SITES

TURISMO
 Está disponibilizando em sua plataforma EaD o curso "Introdução ao 

Turismo”, com 30 horas de duração, que aborda temáticas como cadeia produtiva 

do turismo e turismo sustentável. Também são ofertados cursos na mesma 

temática nas plataformas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Ginead, Senac, 

Secult.

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38

https://www.ginead.com.br/index.php

https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuit
os-totalmente-a-distancia-na-quarentena/

https://ead.secult.mg.gov.br/login/index.php

LISTA DE SITES

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.  

 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. 

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%20pau
lo&

https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=51
7&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1

https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuit
os-totalmente-a-distancia-na-quarentena/

LISTA DE SITES



 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. 

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.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuit
os-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/

LISTA DE SITES

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. 

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.

https://ead.escoladieese.edu.br/ 

https://posesa.online/moodle/course/index.php?categoryid=12

LISTA DE SITES

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. 



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=5
17&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 

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-gratuit
os-totalmente-a-distancia-na-quarentena/

https://trevisanonline.com.br/cursos-gratis-online.html

LISTA DE SITES

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 e doenças ocasionadas 

por vírus respiratórios emergentes, incluindo a Covid-19. Além dessa plataforma, 

outros cursos são disponibilizados nos sites da Udemy, Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul, Senac e Edx. 

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%20pau
lo&

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-gratuit
os-totalmente-a-distancia-na-quarentena/

LISTA DE SITES



CONSTRUÇÃO CIVIL 
 O Instituto Nacional de Ensino a Distância – Ginead disponibiliza em sua 

plataforma inúmeros cursos on-line 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 Utramig, Udemy, Edx e CPS. 

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/

LISTA DE SITES

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.  

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-gratuit
os-totalmente-a-distancia-na-quarentena/

LISTA DE SITES


