
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas

Gerência de Capacitação

 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho, por meio da
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas e da Gerência de Capacitação,
está disponibilizando alguns links de Instituições que estão ofertando cursos a
distância gratuitos. A PROGEP apoia a realização de cursos online como uma

forma de aperfeiçoamento e desenvolvimento dos servidores Técnicos e
Docentes.

Abaixo seguem os links:  



AVASUS: O Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS é uma plataforma de
Educação a Distância do Ministério da Saúde, que permite a qualificação e

atualização dos trabalhadores e profissionais de Saúde. https://avasus.ufrn.br/ 

BRASIL+DIGITAL: http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursos-online/
201 7-05-23-17-40-54 

ENAP: Escola Nacional de Administração Pública
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/ 

EVG: Os programas da EV.G são uma oportunidade para continuar o seu processo
de capacitação. Ao concluir com êxito o conjunto dos cursos que compõem cada
um dos programas, você terá acesso à certificação com a carga horária total do

programa escolhido. https://www.escolavirtual.gov.br/programas 

Fundação Bradesco: Escola Virtual https://www.ev.org.br

ITA: Instituto Tecnológico de Aeronáutica oferece cursos online gratuitos
pela plataforma Coursera https://pt.coursera.org/ita 

Instituto Legislativo Brasileiro - Senado Federal: https://saberes.senado.leg.br/ 

Instituto Serzedello Corrêa: é a escola de governo do Tribunal de Contas da
União https://contas.tcu.gov.br/ead/mod/page/view.php?id=30894

Ministério da Cidadania: Portal de Capacitação no link
http://www.mds.gov.br/ead 

Polícia Federal: os cursos são disponibilizados semestralmente pela plataforma
ANP-Cidadã, onde há uma lista de cursos disponíveis.

https://ead.dpf.gov.br/index.php?p=anpcidada 



TELELAB: é um programa de educação permanente, do Ministério da Saúde,
cujo público alvo são os profissionais da área de Saúde.

https://telelab.aids.gov.br/index.php/cursos 

USP: Existem diversas plataformas na internet onde o público tem acesso ao
conhecimento produzido na Universidade de São Paulo. São cursos livres,

eventos e aulas gravadas nas mais diversas áreas do conhecimento.
https://www5.usp.br/ensino/cursos-on-line/ https://pt.coursera.org/usp 

UEMA: Diversos cursos com curadoria de conteúdo feita pela
Universidade Estadual do Maranhão. https://eskadauema.com/theme/olm/

catalog.php 

UFRB: A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia oferta cursos de
Educação Continuada EAD sem tutoria, gratuitos e abertos a toda

comunidade. http://www2.ufrb.edu.br/ead/cursos-ofertados/educacao-
continuada 

UFRGS: A Universidade Federal do Rio Grande do Sul oferece cursos online
gratuitos pela plataforma Lúmina https://lumina.ufrgs.br/ 

UNASUS: A Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde foi criada
pelo Ministério da Saúde para atender às necessidades de capacitação e

educação permanente dos profissionais de saúde.
https://www.unasus.gov.br/cursos/busca?status=com%20oferta%20ab

erta&busca=&ordenacao=relev%C3%A2ncia%20na%20busca 

Aproveite a oportunidade e capacite-se!



Cordialmente,

Gerência de Capacitação - GC

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CDP

Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho - PROGEP

Fonte: unilab.edu.br/capacitacao-sgp/


