A Udesc Ceart disponibiliza lista com mais de 40 cursos online gratuitos com certificação
A ideia é da Direção de Ensino de Graduação e cursos trazem formações em todas as áreas de interesse
do centro
A Direção de Ensino de Graduação do Centro de Artes (Ceart) da Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc) disponibilizou nesta sexta-feira (15), uma lista com 44 cursos online e gratuitos. De
acordo com a Direção de Ensino do Ceart, a iniciativa reforça o compromisso com a comunidade
universitária no atual cenário de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, e estão
disponíveis nas cinco áreas de interesse da unidade: Artes Visuais, Design, Moda, Música e Teatro. Além
disso, há também, nesta lista, cursos na área da Educação, voltados para as licenciaturas.
A ação faz parte do Edital 01/2019, do Programa de Apoio a o Ensino de Graduação (Prapeg), que
contem iniciativas como o projeto “Práticas Pedagógicas: ações integradoras em Arte, Design e Moda”,
que tem por objetivo oportunizar informação, compartilhamentos de práticas e saberes, visando ações
de formação educacional e humana nas práticas pedagógicas que se desenvolvem no Centro de Artes.
A Diretora de Ensino de Graduação do Ceart, Regina Finck Schambeck afirma que além dos cursos
poderem ser usados como atividades complementares, são também uma alternativa para minimizar as
consequências do isolamento social.
“A seleção foi feita pelas bolsistas Maristela Scheitel Gomes Nasser e Sarah Oliveira da Silva a partir da
busca por instituições que fornecem certificação digital, oportunizando aos estudantes interessados a
comprovação para futuras validações como atividades complementares. As atividades buscam
aprofundar estudos que complementem a formação acadêmica e atendam às necessidades do curso de
graduação”, finaliza Schambeck.
A lista de cursos está disponível no site da Direção de Ensino de Graduação da Udesc Ceart
(www.udesc.br/ceart/ensino), com dados como ementa, duração, site de acesso e instituição de ensino
organizadora.

Sugestão de CURSOS GRATUITOS ON-LINE COM CERTIFICADO

Curso de Multimeios em Educação (eskada): Multimeios em Educação traz o conhecimento do uso da
Tecnologia como recurso didático nas práticas do processo Educacional. Apresenta ao futuro professor,
tecnologias que foram usadas como recurso didático na educação, mostrando as diversas formas de
inovar e de como se apropriar dessa ferramenta, instigando assim a melhoria na aprendizagem.
Acesso em: https://eskadauema.com/course/view.php?id=31
Duração: 60 horas
Entidade promotora: Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

Curso de CorelDRAW X6 (Cursou): O objetivo do curso é apresentar as ferramentas mais comuns para o
usuário que está começando a trabalhar com Corel e também aquelas ferramentas mais avançadas e as
novidades para quem está trabalhando há algum tempo com o Corel mas que não está por dentro das
últimas atualizações. Depois de assistir as aulas do curso os alunos poderão criar diversos tipos de
materiais gráficos como panfletos, banners, cartões de visita, etc. O curso está dividido em vídeo-aulas,
sendo que cada uma aborda um diferente aspecto do programa. Os usuários poderão optar em assistir
as aulas na ordem apresentada ou ir direto aos vídeos que abordam um determinado tema de interesse.
Acesso em: https://www.cursou.com.br/design/curso-coreldraw-x6/
Empresa: Q-Curso
Duração: 3 horas e 16 minutos
Certificados: Os certificados serão divididos por módulos, por exemplo, se você pegou um pacote com
diversos cursos receberá um certificado de Design Gráfico e os cursos contidos, outro de Programador
WEB e os cursos contidos e assim por diante.

Dramaturgia hoje: exercícios, análises e conceitos (MT Escola de Teatro) (número limitado de vagas,
seleção por inscrições): O curso é um conjunto de estudos sobre escrita dramatúrgica e escrita para a
cena, organizados em 4 partes:
1) conceitos, exercícios e análises baseados em clássicos da dramaturgia;
2) conceitos, exercícios e análises baseados na escritura de pequenos trechos de textos cênicos;
3) conceitos, exercícios e análises pensados a partir de dramaturgia contemporânea;
4) análise de espetáculos de diversos formatos- personagem e conflito; performatividade; Narratividade
e Teatro musical por exemplo.
Acesso em: http://mtescoladeteatro.org.br/extensao-cultural/inscricoes-abertas/
Orientadora: Thereza Helena de Souza Nunes
Inscrições: 7 a 17 de maio
Duração: 21, 26, 27 28 e 29 de maio. Das 18h às 21h
Local: Plataforma Moodle e videoconferência.

Teatro contemporâneo brasileiro e o corpo político: uma análise histórica e estudo de caso no Cena
Livre de Teatro (MT Escola de Teatro) (número limitado de vagas, seleção por inscrições): O curso irá
apresentar, o conceito de corpo político e o fazer artístico enquanto ferramenta de transformação
social, evidenciando as práticas que norteiam o processo criativo, como as dinâmicas de jogos e diálogo
com o público e, em seguida, as vertentes do teatro contemporâneo brasileiro que assumem essa
perspectiva, principalmente as de Viola Spolin, Augusto Boal e Bertolt Brecht. Disponibilizará também,
as principais características do produto final desse processo criativo e da relação firmada com a
sociedade, tendo como principais exemplos os processos de criação, construídos durante o ano de 2019,
no curso de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, o Cena Livre de Teatro.
Acesso em: http://mtescoladeteatro.org.br/extensao-cultural/inscricoes-abertas/

Orientadores: Ana Carolina de Mello e Lucas Lemos de Souza
Inscrições: 7 a 19 de maio
Duração: 25, 26, 28 e 29 de maio e 1 e 2 de junho. Das 18h às 20h30
Local: Plataforma Moodle e videoconferências.

Aperfeiçoamento vocal para atores (MT Escola de Teatro) (número limitado de vagas, seleção por
inscrições): O curso se propõe com a finalidade de incentivar artistas atores na busca do conhecimento
de seu próprio instrumento vocal, proporcionando um melhor desempenho da voz em suas nuances e
ajustes diferenciados e dinâmicos, de acordo com as características da atuação artística. O curso tem o
intuito principal o envolvimento do artista na busca do autoconhecimento sobre as potencialidades de
sua voz, incentivando a manutenção da saúde e o desenvolvimento de habilidades artístico-vocais. Ao
final do curso o aluno será incentivado a produzir um monólogo dando atenção especial às dinâmicas da
voz de acordo com as propostas da atuação em coerência com os conteúdos estudados. As aulas serão
divididas em momentos práticos, conteúdos expositivos e estudos teóricos.
Acesso em: http://mtescoladeteatro.org.br/extensao-cultural/inscricoes-abertas/
Orientadora: Cristiane Paiva Puertas
Inscrições: 7 a 17 de maio
Duração: 22 e 29 de maio e 05, 12, 19 de junho. Das 18h às 21h
Local: Plataforma Moodle e videoconferências

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: ENSINO DE ARTES VISUAIS E INFÂNCIA
Oferecido pelo Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores LIFE-CEART/UDESC.
A proposta de curso de formação será desenvolvida na plataforma www.moodle.udesc.br com quatro
unidades intituladas: 1) Como aprendem as crianças?; 2) O papel do desenho na Infância; 3) Práticas de

artes visuais na educação infantil; 4) Crianças pequenas e os espaços culturais. O curso é dirigido para
professores que atuam na Educação Infantil, para estudantes e demais públicos interessados.
As inscrições serão realizadas até 27 de maio de 2020, pelo link: https://forms.gle/ebwtLZc63J4Xfphj6
Duração: 40h
Certificação: será certificado pela instituição
Período de realização: 01 de junho a 01 de julho
O curso possui 50 vagas preenchidas por ordem de chegada. As atividades iniciarão dia 01 de junho.
Coordenação: Profa. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva – CEART- UDESC
Professores/as ministrantes:
Profa. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva – CEART/UDESC
Profa. Msc. Priscila Anversa – CEART/UDESC
Profa. Msc. Flora Bazzo Schmidt – MArquE/ UFSC
Prof. Gabriel Souza Coelho – PM de Barra Velha/ SC
Dúvidas: lifeudesc@gmail.com

Tratamento de Imagem Digital para Fotógrafos (SENAC): Aperfeiçoar os profissionais de fotografia
sobre os conceitos de tratamento digital de imagens fotográficas, para o aprimoramento e ganho de
agilidade no processo de pós-produção.
Acesso em: https://www.ead.senac.br/cursos-livres/tratamento-de-imagem-digital-para-fotografos/
Duração: 20 horas
Certificação: Para ter direito ao certificado o aluno deve ter aproveitamento igual ou superior a 70% na
avaliação final.

Período para realização do curso: O aluno deverá concluir o curso no prazo de até 30 dias corridos, a
contar da data de matrícula no curso.

Repositórios de Materiais Didáticos Digitais e Direitos de Uso - Turma 2020A (IFRS)
Conteúdo: Recursos Didáticos Digitais; Repositórios e Materiais Didáticos Prontos; Direito Autoral.
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 20 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=1965

Psicologia da Aprendizagem - Turma 2020A * Extra (IFRS)
Conteúdo: História e conceituação da inteligência do ser humano; concepções de aprendizagem;
conceitos de aprendizagem; as concepções de aprendizagem; resiliência e autoestima; motivação,
relações interpessoais e respeito ao próximo; as principais teorias da aprendizagem e as concepções:
inatista, ambientalista e interacionista de educação; as múltiplas inteligências – Howard Gardner;
concepções de educação em Vygotsky, Piaget, Ferreiro e Wallon.
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 40 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=2270

Métodos de pesquisa: conceitos introdutórios - Turma 2020A (IFRS)
Conteúdo: Tipos de conhecimento; Pesquisa científica e suas finalidades; Classificação das pesquisas
científicas; Elementos de um projeto de pesquisa.
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 30 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=2134

Audiovisuais: arte, técnica e linguagem - Turma 2020A (IFRS)
Conteúdo: O Audiovisual na Sociedade Tecnológica; Introdução à Linguagem Audiovisual; Linguagem
Audiovisual; Fotografia, Cinema e Televisão; Audiovisual e Educação no Brasil; Audiovisuais na Escola.
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 60 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=1951

Cineclubismo e educação: possibilidades do cinema no contexto escolar (UFSCAR)
Conteúdo: Audiovisual, cineclubismo, educação
Duração: 10 horas

Certificado: Mediante à resposta de um questionário, atingindo desempenho mínimo.
Período: indeterminado para que os participantes possam realizá-los a qualquer momento, dentro de
seu interesse e de sua disponibilidade de tempo, não sendo possível informar nos certificados as datas
de início e de término dos cursos.
Acesso em: https://cursos.poca.ufscar.br/enrol/index.php?id=44

Ensino Híbrido na educação superior (UFSCAR)
Conteúdo: Ensino híbrido; Metodologias ativas; Tecnologias.
Duração: 2h
Certificado: Mediante à resposta de um questionário, atingindo desempenho mínimo.
Período: indeterminado para que os participantes possam realizá-los a qualquer momento, dentro de
seu interesse e de sua disponibilidade de tempo, não sendo possível informar nos certificados as datas
de início e de término dos cursos.
Acesso em: https://cursos.poca.ufscar.br/enrol/index.php?id=8

Motivação em sala de aula: elementos para uma boa prática docente (UFSCAR)
Conteúdo: Motivação; Aprendizagem; Sala de aula.
Duração: 5h
Certificado: Mediante à resposta de um questionário, atingindo desempenho mínimo.
Período: indeterminado para que os participantes possam realizá-los a qualquer momento, dentro de
seu interesse e de sua disponibilidade de tempo, não sendo possível informar nos certificados as datas
de início e de término dos cursos.

Acesso em: https://cursos.poca.ufscar.br/enrol/index.php?id=23

O sucesso acadêmico do estudante de EaD: autorregulação da aprendizagem em foco(UFSCAR)
Conteúdo: Educação a Distância; Autorregulação da aprendizagem; Aluno virtual.
Certificado: Mediante à resposta de um questionário, atingindo desempenho mínimo.
Período: indeterminado para que os participantes possam realizá-los a qualquer momento, dentro de
seu interesse e de sua disponibilidade de tempo, não sendo possível informar nos certificados as datas
de início e de término dos cursos.
Duração: 2h
Acesso em: https://cursos.poca.ufscar.br/course/view.php?id=13

História da Animação (UFSCAR)
Conteúdo: Animação; História da Animação; Técnicas de Animação.
Certificado: Mediante à resposta de um questionário, atingindo desempenho mínimo.
Período: indeterminado para que os participantes possam realizá-los a qualquer momento, dentro de
seu interesse e de sua disponibilidade de tempo, não sendo possível informar nos certificados as datas
de início e de término dos cursos.
Duração: 2h
Acesso em: https://cursos.poca.ufscar.br/enrol/index.php?id=3

Educação Especial: histórico, políticas e práticas (UFSCAR)
Conteúdo: Educação Especial; Inclusão Escolar; Pessoas com Deficiência; Acessibilidade.

Duração: 30h
Certificado: Mediante à resposta de um questionário, atingindo desempenho mínimo.
Período: indeterminado para que os participantes possam realizá-los a qualquer momento, dentro de
seu interesse e de sua disponibilidade de tempo, não sendo possível informar nos certificados as datas
de início e de término dos cursos.
Acesso em: https://cursos.poca.ufscar.br/enrol/index.php?id=58

CURSOS GERAIS

Espanhol 1 - Turma 2020A * extra (IFRS)
Conteúdo: Saudações e despedidas, Saludos y despedidas, alfabeto, pronombres personales, verbos ser,
estar, vivir y llamarse; Profesiones, los artículos defnidos, los pronombres interrogativos y exclamativos,
los números cardinales, verbo ‘tener’; Origen y la nacionalidad, los artículos indeterminados, los
sustantivos, identifcar adjetivos, las reglas de pluralización de palabras, conocer los numerales ordinales.
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 30 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81

LGBT+ Conceitos e Histórias (veduca): O curso oferece uma visão geral sobre questões que envolvem a
sexualidade humana e a identidade de gênero. São apresentados conceitos e informações sobre quatro
características - Sexo Biológico, Identidade de Gênero, Expressão de Gênero e Orientação Afetivo-sexual
- e também sobre o significado da sigla LGBT+. As histórias de vida são um convite para que você amplie
seu olhar de mundo. Esses vídeos contam com a participação de colaboradores do Veduca, da Serasa e
também de convidados e convidadas que compartilham suas experiências e visões.
Acesso em: https://play.veduca.org/curso-online-lgbt-conceitos-historias
Duração: 6 horas
1h em vídeos;
6 vídeo-aulas;
12 atividades.

Comunicação Efetiva (FINDES): O curso é gratuito e destinado ao público interessado em aperfeiçoar
sua comunicação oral e escrita da língua portuguesa de forma assertiva.
Acesso em: https://eadsenaies.com.br/cursos-sesi/comunicacao-efetiva/
O conteúdo está dividido em 8 aulas, que abrangem:
O Conceito de Comunicação;
As Barreiras que Dificultam a Comunicação;
Como se Comunicar com Eficácia;
Técnicas de Oratória e Apresentações.
Duração: 12 horas

Duração: O curso deverá ser realizado no mês corrente de inscrição.
Obs.: As turmas ficam disponíveis mensalmente com início no dia 1º e término no dia 25 do mês vigente.

Vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19: métodos para detecção, prevenção, resposta e
controle (Escola Virtual do Governo): O curso é uma ação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que
fornece noções sobre os vírus respiratórios emergentes, inclusive o novo coronavírus. A Enap, com o
objetivo de disseminar conhecimento sobre o assunto, oferta o curso na EV.G para que servidores
públicos e qualquer pessoa interessada tenham os devidos esclarecimentos. Você também poderá ter
mais informações nos portais da OMS e do Ministério da Saúde.
Acesso em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/288
Conteudista: OMS
Certificado: Enap
Duração: 10h
Disponibilidade: 30 dias

Um Por Todos e Todos Por Um (Escola Virtual do Governo): O Instituto Mauricio de Sousa, a CGU e a
ESAF visando a formação de futuras gerações verdadeiramente cidadãs, firmaram parceria para o
desenvolvimento do projeto Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania, que pretende
despertar o senso de cidadania, de ética, de união e de responsabilidade não apenas entre as crianças,
mas também entre educadores, educandos, família e comunidade.
Conteúdo: A ideia do projeto é adotar uma metodologia que utilize a informação e a sensibilização dos
alunos dentro da sala de aula, sua atuação na comunidade e a reflexão a partir dessas experiências.
Duração: 40h;

Inscrição: Disponibilidade de 50 dias.
Acesso em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/222

Inglês 1 - Turma 2020A * Maio (aberta) (Vai de 1 a 6) (IFRS)
Conteúdos: Identificação e Caracterização Pessoal; Localização no Tempo e no Espaço.
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 30 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=2269

Libras: compreensão básica - Turma 2020A * extra(IFRS)
Conteúdos: Introdução ao estudo da Libras; Datilologia e números; Saudações e calendário; Pronomes e
pessoas; Casa e objetos; Cores e alimentos; Roupas, ambiente educacional e lugares; Verbos; e
Classificadores e derivação.
Duração: 90 horas
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=2262

Português como Língua Adicional 1 - Turma 2020A(IFRS)
Conteúdo: Identificação e caracterização pessoal, localização no tempo e no espaço, meios de
transportes, alimentação, compras.
Duração: 30 horas
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=1935

Português Instrumental - Turma 2020A(IFRS)
Conteúdo: Comunicação Humana, Linguagem do texto, Texto e Formas do Discurso
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 20 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=2167

Literatura - Turma 2020A(IFRS)
Conteúdo: Introdução a Leitura, A Linguagem Literária, Gêneros Literários
Duração: 40 horas

Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=2168

Estatística: conceitos e representações - Turma 2020A(IFRS)
Conteúdo: Conceitos; Tabelas e Gráficos; Frequências.
Duração: 20 horas
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=1967

Matemática Básica: Nivelamento - Turma 2020A(IFRS)
Conteúdo: Conjuntos numéricos e operações com número reais; Frações; Radiciação; Potenciação;
Propriedade dos números e fatoração; Expressões algébricas e equações; Revisão de conteúdos;
Triângulos; Circunferências.
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 20 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.

Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=1972

Matemática financeira- Turma 2020A (IFRS)
Conteúdo: Objetivos da matemática financeira; Juros simples; Juros compostos; Descontos simples –
aspectos conceituais; Desconto racional e desconto composto.
Duração: 60 horas
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=1973

Pré-Física: fundamentos para iniciantes ao estudo de Física - Turma 2020A(IFRS)
Conteúdo: Matemática para a Física 1 - Operações básicas e isolamento de incógnita; Notação científica,
Ordem de grandeza e potência de 10; Unidades na Física; Unidades e análise dimensional; Proporções
entre grandezas.
Duração: 40 horas
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=1974

Filosofia I - 2020A (IFRS)
Conteúdo: Introdução à Filosofia, Preocupações filosóficas, Conceitos e reflexões, Filosofia e sociedade,
Filosofia e meio ambiente, Revisão
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 40 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=2188

História do Brasil - Turma 2020A (IFRS)
Conteúdo: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República.
Inscrições: até 30/06/2020
Conclusão do curso: até 31/07/2020
Duração: 40 horas
Notas para o certificado: não consta, mas há certificado.
Acesso em: https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=2181

Uma introdução aos direitos humanos (Anistia Internacional)
O site possui diversos cursos em inglês, espanhol, francês, árabe, russo, coreano, mandarim e em
português BR. O curso de introdução aos direitos humanos conta com:

Conteúdo: Direitos humanos na vida cotidiana, defenda os direitos humanos, como desafiar e
influenciar os sistemas e uma revisão e conclusão do curso.
Segundo o site, após fazer o curso você pode: "explicar como os direitos humanos se relacionam com a
sua vida cotidiana, argumentar sobre a importância de defender os direitos humanos, distinguir os
diferentes papéis dos principais atores na promoção dos direitos humanos, definir seu próprio papel na
defesa e promoção dos direitos humanos, incentivar e influenciar os outros a defenderem os direitos
humanos, avaliar e reduzir riscos ao atuar em defesa dos direitos humanos."
Duração: 1 hora e meia
Certificado: Com 50 % de aproveitamento
Acesso em: https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog/view/27

Administração do tempo (Câmara)
O curso de Administração do tempo tem o objetivo de fornecer ao aluno recursos e métodos que o
podem auxiliar na tarefa de administrar o seu tempo.
Conteúdo: O que é tempo? Qualidade de vida, Organizando o tempo, No domínio do tempo.
Duração: 5 horas
Certificado: A partir de 70 % na avaliação.
Inscrições: abertas
Acesso em:
https://www.educacaoadistancia.camara.leg.br/ead_cfd/course/view.php?id=25

Papel do cidadão (Câmara)
O curso Papel do cidadão tem o objetivo de apresentar ao aluno conhecimentos básicos sobre
cidadania, participação política e social, proporcionando uma melhor compreensão do papel de cada um
na sociedade.
Conteúdo: O que é cidadania, Seus direitos, suas responsabilidades, Participação social, Participação
política, Participação no Legislativo, Fazendo a diferença, diminuindo desigualdades
Duração: 6 horas
Inscrições: abertas
Certificado: A partir de 70 % na avaliação.
Acesso em: https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/cursos/papel-do-cidadao/

Papel do Legislativo (Câmara)
O curso Papel do Legislativo tem o objetivo de apresentar ao aluno conceitos básicos sobre a formação
do Estado, a importância das leis, a organização e funcionamento do Poder Legislativo e a participação
do aluno nesse Poder.
Conteúdo: Conceitos importantes sobre nosso país, Poder e Poderes, A necessidade das leis, Poder
Legislativo, A Câmara dos Deputados, Você e o Poder Legislativo
Duração: 8 horas
Inscrições: abertas
Certificado: A partir de 70 % na avaliação.
Acesso em: https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/cursos/papel-do-legislativo/

Gênero e atuação legislativa (Câmara)
O curso Gênero e atuação legislativa tem o objetivo de apresentar o conceito de gênero e sua relação
com a atuação legislativa.
Conteúdo: Conceitos fundamentais, Desigualdades de gênero na sociedade brasileira, Discutindo a
cidadania, Gênero nas atividades legislativas.
Duração: 10 horas
Inscrições: abertas
Certificado: A partir de 70 % na avaliação.
Acesso em: https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/cursos/genero-e-atuacao-legislativa

Gestão do conhecimento (Conselho nacional de justiça)
Conteúdo: Introdução à Gestão do Conhecimento: do Fordismo ao Pós-Fordismo, A aprendizagem
Organizacional, A Espiral do Conhecimento, A Gestão do Conhecimento no Poder Judiciário.
Duração: 5 horas
Declaração de conclusão: Precisa ter nota de pelo menos 70% em cada uma das atividades avaliativas.
Acesso em: https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/gestao-do-conhecimento-3/

Saúde física e mental na internet (FGV)
Conteúdo: Dependência no uso da tecnologia, Saúde mental nas redes sociais, Há riscos à saúde física
pelo uso inadequado da internet? O direito à desconexão, Saúde física e mental dos jovens on-line?
Duração: 5 horas
Inscrição: a todos, sem data. Obs.: FGV tem o poder de retirar os cursos a qualquer momento.

Certificado: Há uma declaração ao final do curso, se atingida a nota 7,0 nas avaliações. O site possui
criptografia.
Acesso em: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/saude-fisicae-mental-na-internet

Relações étnico-raciais no período colonial (FGV)
Conteúdo: Presença indígena na Terra Brasilis, Os negros da terra e de fora dela: a montagem do
sistema colonial, (Estruturação do sistema), Servidão indígena e escravidão africana, (Exploração como
elemento estrutural do projeto colonial), Mestiçagem: o mosaico étnico da América portuguesa.
Duração: 5 horas.
Inscrição: a todos, sem data. Obs.: FGV tem o poder de retirar os cursos a qualquer momento.
Certificado: Há uma declaração ao final do curso, se atingida a nota 7,0 nas avaliações. O site possui
criptografia.
Acesso

em:

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/relacoes-

etnicos-raciais-no-brasil-periodo-colonial

Imagens e direitos na web (FGV)
Conteúdo: Usos devidos e indevidos de imagem, Consequências do uso indevido da imagem, O uso e
compartilhamento de imagens, E os adolescentes? Como ajudá-los a lidar com esses problemas?
Duração: 4 horas.
Inscrição: a todos, sem data. Obs.: FGV tem o poder de retirar os cursos a qualquer momento.
Certificado: Há uma declaração ao final do curso, se atingida a nota 7,0 nas avaliações. O site possui
criptografia.

Acesso em: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/imagem-edireitos-na-web

Proteção de dados (FGV)
Conteúdo: Os seus dados são você, Como a lei nos protege? Como nos prevenir e proteger os nossos
dados na prática? Adolescente e proteção de dados?
Duração: 5 horas.
Inscrição: a todos, sem data. Obs.: FGV tem o poder de retirar os cursos a qualquer momento.
Certificado: Há uma declaração ao final do curso, se atingida a nota 7,0 nas avaliações. O site possui
criptografia.
Acesso em: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/protecao-dedados

Conceitos básicos de matemática financeira (FGV)
Conteúdo: Princípio Básico (Princípio Básico, Possibilidades da Matemática Financeira), Valor do
Dinheiro no Tempo (Valor Presente e Valor Futuro, Valor do Dinheiro no Tempo, Juros e Taxas de Juros,
Juros Simples, Juros Simples e Compostos).
Duração: 5 horas.
Inscrição: a todos, sem data. Obs.: FGV tem o poder de retirar os cursos a qualquer momento.
Certificado: Há uma declaração ao final do curso, se atingida a nota 7,0 nas avaliações. O site possui
criptografia.
Acesso

em:

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/conceitos-

basicos-de-matematica-financeira

