
Oportunidades de capacitação profissional EaD 

Uma boa forma de aproveitar o tempo de quarentena é se capacitar profissionalmente. 

Abaixo alguns sites que disponibilizam cursos gratuitos e totalmente a distância: 

1. Utramig Virtual 

 

A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais oferece cursos gratuitos em 

sua plataforma Utramig Virtual nas áreas de informática, desenvolvimento web, gestão 

empresarial e da qualidade, elaboração de projetos, entre outros. Os concluintes podem 

obter certificados também de forma gratuita.  

Site: http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2 

2. UAITEC 

 

A plataforma UAITEC do Governo de Minas Gerais oferece de forma gratuita diversos 

cursos EaD para capacitação profissional. Entre eles estão cursos de 

empreendedorismo, Excel, cabelereiro, hotelaria, maquiagem, noções básicas de 

instalações elétricas. Todos esses cursos geram certificados de conclusão que podem 

ser obtidos na própria plataforma de maneira gratuita. 

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

3. SENAI 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial disponibiliza 12 cursos onlines gratuitos 

e com certificados. Os cursos são das temáticas de Tecnologia da Informação (TI), 

finanças, empreendedorismo, entre outros. 

http://ead.utramig.mg.gov.br/ead2/course/index.php?categoryid=2
http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos


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

4. SENAR 

 

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.  

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

5. SEBRAE 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas oferece cursos online 

gratuitos e com certificados. As temáticas dos cursos oferecidos são: 

empreendedorismo, gestão de pessoas, qualidade de atendimento, marketing digital, 

definição de preços de venda. Os cursos também podem ser acessados por meio de 

aplicativo. 

Site: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/sebrae-oferece-mais-

de-85-cursos-gratuitos-a-distancia,cf3c7ffc98a98610VgnVCM1000004c00210aRCRD 

6. Udemy 

 

http://www.eadsenai.com.br/virtual/ms/
http://ead.senar.org.br/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/sebrae-oferece-mais-de-85-cursos-gratuitos-a-distancia,cf3c7ffc98a98610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/sebrae-oferece-mais-de-85-cursos-gratuitos-a-distancia,cf3c7ffc98a98610VgnVCM1000004c00210aRCRD


A Udemy é uma plataforma de cursos online voltados para a área de programação e 

tecnologia. A rede abriu mais de 400 cursos para oferta gratuita ao público nas temáticas 

de informática, investimento, conserto de celulares que podem ser acessados pelo 

computador ou pelo aplicativo da rede. 

Site: https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-

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

7. Fundação Bradesco 

 

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, informática.  

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

 

8. USP 

 

 

A Universidade de São Paulo disponibiliza 17 cursos online na plataforma Coursea nas 

áreas de marketing, ciências da computação, design, biologia, entre outros. Os cursos 

estão disponíveis tanto no site quanto no aplicativo da Coursea e contam com emissão 

gratuita de certificados. 

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

paulo& 

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.ev.org.br/
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&
https://www.coursera.org/search?query=universidade%20de%20s%C3%A3o%20paulo&


9. IFRS 

 

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul disponibiliza cursos gratuitos com certificado 

em diversas áreas como negócios, turismo, informática e idiomas. 

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

10. Linkedin 

 

O Linkedin disponibilizou de forma gratuita o acesso ao conteúdo chamado “Trabalho 

Remoto: Colaboração, foco e produtividade” que tem como objetivo capacitar os 

trabalhadores para manterem a produtividade durante o período de trabalho remoto.  

Site: https://www.linkedin.com/learning/paths/trabalho-remoto-colaboracao-foco-e-

produtividade 

11. FGV 

 

A Fundação Getúlio Vargas liberou diversos cursos online com certificação nas 

temáticas como orçamento familiar, finanças, marketing, recursos humanos e liderança. 

Site: https://educacao-

executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B

0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1 

 

12.  Escola Virtual do Governo 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.linkedin.com/learning/paths/trabalho-remoto-colaboracao-foco-e-produtividade
https://www.linkedin.com/learning/paths/trabalho-remoto-colaboracao-foco-e-produtividade
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1
https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1


 

A Escola Virtual oferta em sua plataforma cursos gratuitos com certificados em 

temáticas como gestão de projetos e processos, gestão da estratégia, gestão por 

competências. A maior parte do curso é voltada para servidores públicos. 

Site: https://www.escolavirtual.gov.br/ 

13. Parestroika 

 

A plataforma liberou um curso de aproximadamente 4h na temática de economia 

colaborativa, pensamento em rede e interdependência. 

Site: https://www.perestroika.com.br/online/vailaefica/ 

14. Harvard 

 

A universidade de Harvard liberou gratuitamente cursos com temáticas como artes e 

design, ciências sociais, história e ciência ambiental. Os cursos só estão disponíveis em 

língua inglesa. 

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

15. Stoodi 

https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.perestroika.com.br/online/vailaefica/
https://www.edx.org/school/harvardx


 

A plataforma liberou o acesso gratuito a todas as videoaulas e bancos de exercícios 

preparatórios para o Enem por 30 dias. 

Site: https://www.stoodi.com.br/ 

16. Amazon 

 

Para além dos cursos EaD, uma outra forma de se capacitar profissionalmente é por 

meio da leitura. A Amazon disponibiliza em sua plataforma livros gratuitos para 

download. Estão disponíveis livros não apenas de literatura, mas também de temas 

como empreendedorismo, educação, psicologia, entre outros. 

Site: https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011 

https://www.stoodi.com.br/
https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011

