
MAIS DE 30 PLATAFORMAS ONLINE COM CURSOS LIVRES DE QUALIDADE

CARTILHA DE EXTENSÃO



▪ Essa Cartilha é o resultado de uma minuciosa curadoria realizada pelo
Núcleo de Extensão do UNI-RN com o objetivo de disponibilizar à nossa
comunidade acadêmica opções de cursos gratuitos ofertados por
instituições de renome e qualidade em suas plataformas de educação.

▪ Conseguimos reunir mais de 30 Plataformas Online e sugerimos, em cada
uma delas, cursos das mais diversas áreas do conhecimento, como
ferramenta para o crescimento acadêmico dos nossos alunos, docentes e
colaboradores.

Bons estudos!



▪ O NÚCLEO DE EXTENSÃO do UNI-RN
preparou uma lista de instituições de
renome e plataformas que estão
disponibilizando cursos online, muitos
gratuitos, e com a emissão de certificados
após o seu término.

▪ Esses cursos podem ser utilizados como
ATIVIDADE COMPLEMENTAR para seu
processo formativo, agregando novos
conhecimentos ou os aprimorando.



▪Ciências da Saúde

▪Multidisciplinar

▪Jurídica

▪Gestão administrativa e financeira

▪ Tecnológica



▪AVASUS – UFRN / UFPB / UBN / UFRGS - https://avasus.ufrn.br/

▪ O Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS – AVASUS é um repositório de
conteúdo na área da saúde com a parceria de Universidades Federais brasileiras
como a UFRN, UFPB, UNB e a UFRGS.

Exemplos de cursos disponíveis e gratuitos:
(1) “Vírus respiratórios emergentes, incluindo o
COVID-19”;
(2) “Alimentação na prevenção da Síndrome
Metabólica”;
(3) “Nutrição no tratamento da hipertensão
arterial”;
(4) “Atenção primária à Saúde: Princípios e
diretrizes”, entre outros.

https://avasus.ufrn.br/


▪ INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA ALBERT EINSTEIN 
https://ensino.einstein.br/curta-duracao/cursos-gratuitos

▪ Os cursos gratuitos disponíveis envolvem as áreas da Infectologia, Medicina
Intensiva, Medicina de emergência, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Clínica
médica, Medicina Física e Reabilitação, Pneumologia e Enfermagem.

Algumas sugestões de cursos:
(1) “Coronavírus (COVID-19) – Manejo dos 

casos suspeitos”; 
(2) “Aleitamento materno – Amamentação e 

benefícios para mães e crianças”;
(3) “Enfermagem em Nefrologia”; 
(4) “Fisioterapia no grande queimado”. 

https://ensino.einstein.br/curta-duracao/cursos-gratuitos


▪UNIVERSIDADE ABERTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (UNA-SUS) -
https://bit.ly/3bRBNp7

▪ A UNA-SUS oferece cursos educacionais gratuitos na área da saúde e qualidade
de vida. A plataforma conta com 64 cursos de diversas áreas do conhecimento.

Exemplos de cursos disponíveis:
(1) “Atenção integral à saúde da mulher em 

situação de violência”; 
(2) “Ações estratégicas para a saúde da 

pessoa idosa”; 
(3) “Situações clínicas comuns na atenção 

primária à saúde – Enfermagem”; 
(4) “Política Nacional de Humanização”; 
(5) “Saúde da Mulher.

https://bit.ly/3bRBNp7


▪UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) -
https://lumina.ufrgs.br/

▪ A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) oferece em sua plataforma digital
mais de 50 cursos, em diversas áreas, como Ciências da Saúde e da Biológicas; Ciências
Exatas e da Terra; Ciências Humanas e Sociais; Linguística, Letras e Artes e
Tecnológicas.

Algumas sugestões de cursos:
(1) “Governança em Segurança Alimentar e 

Nutricional”;
(2) “Design na Economia Criativa; 
(3) “C3 – Internacionalização no Setor de 

Games;
(4) “Esportes e Atividades ao Ar Livre;
(5) Museus e Patrimônios. 

https://lumina.ufrgs.br/


▪ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar) - https://poca.ufscar.br/

▪ O Portal de Cursos Abertos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece
cursos abertos gratuitos, à distância e com certificação. Áreas diversas do
conhecimento são contempladas na listagem de opções, como Educação, Gestão,
Informação e Comunicação, Inclusão e Acessibilidade, Matemática, Sustentabilidade e
Tecnologias na Educação.

Sugestões de cursos:
(1) “Noções de acessibilidade arquitetônica

para avaliação de projetos e
edificações”;

(2) “Descomplicando o método ágil SCRUM”;
(3) “Curso Básico de Gestão de Riscos

Corporativos”;
(4) “Educação para a Sustentabilidade”.

https://poca.ufscar.br/


▪ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UNEMA) -
https://eskadauema.com/#cursos

▪ A plataforma de cursos abertos da Universidade Estadual do Maranhão (UNEMA) oferece
formações em diversas áreas.

Sugestões de cursos:
(1) “Negociação;
(2) “Dificuldades de Aprendizagem”;
(3) “Microbiologia dos Alimentos”
(4) “Noções Básicas de Direito

Administrativo”

https://eskadauema.com/#cursos


▪FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) - https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online

▪ No site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição de renome, você encontra cursos
de curta e média duração, cursos gratuitos e diversas outras categorias.

Algumas opções de cursos que você pode
encontrar na plataforma da FGV:
(1) “Direito de Família”;
(2) “Fundamento da Gestão de TI”;
(3) “Direito e Esporte”;
(4) “Introdução a Controladoria”;
(5) “Introdução à Gestão de Serviços com

foco no envelhecimento”.

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online


▪FUNDAÇÃO BRADESCO - https://www.ev.org.br/cursos/

▪ A Fundação Bradesco possui uma Escola Virtual que oferta cursos de diversas
áreas de interesse como Administração, Contabilidade e Finanças,
Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação Básica e Pedagogia e
Informática.

Exemplos de cursos como:
(1) “Fundamentos de Lógica de 

Programação”,
(2) “Projetos de sistemas de TI”,
(3) “Contabilidade Empresarial”,
(4) “Técnicas de Redação”,
(5) “Postura e Imagem profissional”,
(6) “Técnicas de Lazer e Recreação”

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


▪ INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO À DISTÂNCIA (INEAD) -
https://www.ginead.com.br/

▪ O Instituto Nacional de Ensino à Distância (INEAD) possui uma plataforma com 
vários cursos disponíveis para acesso.

Exemplo de cursos como:
(1) “Excel Avançado”;
(2) “Legislação e política para surdos”;
(3) “Programação e Controle de Obras”;
(4) “Elaboração de Projeto Arquitetônico com 

REVIT”;
(5) “Educação Física na Educação Infantil”;
(6) “Introdução à Psicologia do Esporte”, etc.

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


▪SESI e SENAI  - https://eadsenaies.com.br/

▪ O SESI e SENAI possui uma plataforma com diversos cursos disponíveis para
acesso.

Algumas opções de cursos encontrados:
(1) “Inteligência Artificial: Aplicações na

indústria”;
(2) “Desvendando a Indústria 4.0”;
(3) “Programação Móvel para Internet

das Coisas (IOT).

https://eadsenaies.com.br/


▪ SENAI SÃO PAULO - https://online.sp.senai.br/institucional/3722/3840/cursos-
gratuitos

▪ O Centro SENAI de Tecnologias Educacionais de São Paulo também oferta diversos
cursos online para quem deseja aprofundar seus conhecimentos

No site é possível encontrar
cursos nas áreas de:
(1) “Economia Circular”;
(2) “Desvendando o BIM”,
(3) “Propriedade Intelectual”

https://online.sp.senai.br/institucional/3722/3840/cursos-gratuitos


▪SENAC SÃO PAULO - https://bit.ly/39Jot4J

▪ O SENAC São Paulo oferece uma série de cursos e conteúdos gratuitos em sua
plataforma. A plataforma conta com opções de cursos em parceria com a Red
Hat, Microsoft, CISCO, por tempo limitado.

São conteúdos livres como:
(1) “As cinco dimensões da 

autoliderança”;
(2) “Inclusão de pessoas com 

deficiência”;
(3) “Nutrição e diabetes”;
(4) “Lei Brasileira de Inclusão – LBI”
(5) “Criar aplicativos sem servidor” e 

muito mais.

https://bit.ly/39Jot4J


▪ COURSERA - PLATAFORMA DE CURSOS - https://www.coursera.org/browse

▪ A COURSERA é uma plataforma global que busca desenvolver habilidades com a oferta
de cursos online das melhores universidades e empresas do mundo.

▪ Universidades de renome mundial como a USP, Universidade da Califórnia, Universidade
de Yale, Universidade de Londres, ofertam cursos online utilizando a plataforma
COURSERA.

Exemplos de cursos como:
(1) “Aprendizagem automática”, ofertada pela 

Universidade de Stanford,
(2) “Negociações de sucesso: Estratégias e 

Habilidades essenciais”, ofertada pela 
Universidade de Michigan, são alguns dos 
exemplos de cursos de alto nível encontrado 
nessa plataforma. 

https://www.coursera.org/browse


▪UDEMY - PLATAFORMA DE CURSOS - https://www.udemy.com/

▪ A plataforma Udemy oferece diversos cursos em áreas do conhecimento como
Desenvolvimento, Negócios, Finanças e Contabilidade, TI e Softwere, Design, Estilo de
Vida, Saúde e Fitness, Marketing, dentre outros cursos. São cursos pagos mas nesse
período é ofertada uma grande variedade de cursos com descontos.

Exemplos de cursos que você pode
encontrar na plataforma:
(1) “Inteligência Emocional”;
(2) “Curso de Fotografia”;
(3) “Paisagismo”, entre outros.

https://www.udemy.com/


▪UNIEDUCAR - https://unieducar.org.br/catalogo/micro-cursos-gratuitos-com-certificacao

▪ A Unieducar disponibiliza micro cursos gratuitos com certificado eletrônico com
carga horária reduzida (de 4hs). São ofertados cursos em diversas áreas do
conhecimento.

Exemplos de cursos:
(1) “A Linguagem Humana e seus efeitos 

sobre o pensamento”;
(2) “Acessibilidade e Mobilidade Urbana”;
(3) “Arquitetura Sustentável –

Sustentabilidade Urbana”;
(4) “Atualização Jurídica – Direito 

Imobiliário”.

https://unieducar.org.br/catalogo/micro-cursos-gratuitos-com-certificacao


▪ STANFORD UNIVERSITY - https://alison.com/pt-BR/autor/stanford

▪ A Universidade de Stanford nos Estados Unidos possui uma plataforma online que
objetiva a transferência de tecnologia a partir da oferta de cursos.

▪ É possível encontrar cursos ofertados nas áreas de TI, Idioma, Marketing, Ciência, Estilo
de Vida, Saúde, Ciência Humana, Engenharia de Software, dentre outros.

https://alison.com/pt-BR/autor/stanford


▪ VEDUCA - PLATAFORMA DE CURSOS - https://play.veduca.org/

▪ A VEDUCA é mais uma plataforma de alcance global! Ela oferece cursos online focando o
desenvolvimento pessoal e profissional. Já atingiu mais de 2,5 milhões de pessoas
estudando na sua plataforma e oferece muito conteúdo. A maioria dos seus cursos são
pagos, mas nesse período de distanciamento social, a plataforma disponibilizou alguns
cursos grátis.

Cursos gratuitos disponíveis:

(1)“Trilhas em tempos de 

Home Office”;

(2)“Coronavírus”, ofertado pela 

USP;

(3)“LGBT+ Conceitos de 

histórias. 

https://play.veduca.org/


▪ PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARCOS DORADOS (Mc
DONALDS UNIVERSITY) - https://trilhas.info/

▪ O programa de Desenvolvimento Sustentável da ARCOS DORADOS do grupo Mc DONALDS
oferece uma gama de cursos gratuitos em seu site.

Se você tem interesse em cursos
sobre:
(1) “Capitalismo Consciente”;
(2) “Desenvolvimento Sustentável em

Foco”;
(3) “Economia Circular” e
(4) “Segurança do Alimento”, é

possível encontrar no site.

https://trilhas.info/


▪ CENTRO PAULA SOUZA – GRUPO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DA
UNIDADE DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO (CETEC) - https://mooc.cps.sp.gov.br/

▪ O Grupo de Estudo de Educação à Distância da Unidade de Ensino Médio e Técnico
do Centro Paula de Souza oferece através da plataforma MOOC, vários cursos.

Exemplos de cursos:
(1) “CANVAS”;
(2) “Felicidade”; 
(3) “Vendas”; 
(4)“Gestão de Conflitos”, entre outros.

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


▪ FABER CASTELL - https://cursos.faber-castell.com.br/

▪ A FABER CASTELL encanta com a oferta de cursos que foquem no
desenvolvimento da criatividade e do lúdico.

São cursos gratuitos e online sobre:
(1) “Criatividade”;
(2) “Aquarela”;
(3) “Lettering”;
(4) “Desenvolvimento de personagens”, e 

diversos outros cursos com temas 
inovadores.

https://cursos.faber-castell.com.br/


▪ ESCOLA VIRTUAL DO GOVERNO FEDERAL - https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo

▪ A Escola Virtual do Governo Federal traz dezesseis (16) áreas temáticas como opções de
cursos online em sua plataforma.

Trazemos algumas sugestões:
(1) “Cidadania e Direitos Humanos”;
(2) “Introdução a Gestão de Projetos”;
(3) “Introdução a Gestão de Processos”;
(4) “Normas Internacionais de Auditoria

Financeira”;
(5) “Gestão Pessoal – Base da Liderança”.

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


▪CÂMARA DOS DEPUTADOS - https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-
cidadaos/

▪ Os cursos online ofertados pela Câmara dos Deputados são gratuitos e é possível
receber certificação após finalizar o curso.

A categoria “Para cidadãos” você
encontra opções de cursos como:
(1) “Administração do Tempo”
(2) “Educação Financeira”
(3) “Reuniões Produtivas”
(4) “Gênero e atuação legislativa”.

https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/


▪SENADO FEDERAL - https://saberes.senado.leg.br/

▪ A plataforma Saberes do Senado Federal oferta cursos abertos para a
comunidade legislativa e os cidadãos. É possível encontrar diversas categorias
de cursos sendo estes com ou sem tutoria, além de pós-graduação.

Exemplos de cursos encontrados nesse 
portal: 
(1) “Dialogando sobre a Lei Maria da 

Penha”;
(2) “Introdução ao Direito do 

Consumidor”;
(3) “Lei de Acesso à Informação”.

https://saberes.senado.leg.br/


▪ BMF&BOVESPA (B3) - http://www.b3.com.br/pt_br/b3/educacao/

▪ A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo,
com atuação em ambiente de bolsa e de balcão.

▪ A B3 Educação oferta cursos na área de mercado financeiro, investimentos de renda fixa
e variável, dentre outras temáticas.

http://www.b3.com.br/pt_br/b3/educacao/


▪ENDEAVOR - https://bit.ly/2R55xqw

▪ A ENDEAVOR é uma organização global sem fins lucrativos presente há 20 anos no
Brasil que tem como objetivo acelerar empreendedores de alto impacto que podem
mudar o mundo.

▪ Em sua plataforma a organização disponibiliza cursos nas áreas temáticas de Vendas,
Desenvolvimento Pessoal, Estratégia e Gestão, Capital, Finanças, Gestão de Pessoas,
Marketing, Inovação e Leis e Impostos.

https://bit.ly/2R55xqw


▪SEBRAE - https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

▪ O SEBRAE é conhecido pelo seu suporte constante ao micro e pequeno empresário e
aqueles que desejam empreender em sua carreira. Na plataforma do SEBRAE você
encontra cursos em suas mais diversas áreas do conhecimento. É possível também
baixar materiais gratuitos como Ebooks, manuais, etc.

Algumas opções do SEBRAE:
(1) “Aprender a Empreender”;
(2) “Marketing Digital para o

Empreendedor”;
(3) “Boas práticas nos serviços de

alimentação”;
(4) “Gestão Financeira”;
(5) “Planejamento Estratégico para

Empreendedores”.

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


▪ TREVISAN ESCOLA DE NEGÓCIOS - https://bit.ly/3bFzUeS

▪ A TREVISAN Escola de Negócios oferta em sua plataforma cursos online e gratuitos para
acesso e aperfeiçoamento do conhecimento.

Opções de cursos de áreas do
conhecimento como:
(1) Curso de Extensão em “Contabilidade

e Gestão de Custos”;
(2) Curso de Extensão em “Liderança e

Inovação em uma Economia Digital”;
(3) Curso de Extensão em “Compliance,

Ética Corporativa e Prevenção a
Fraudes”, etc.

https://bit.ly/3bFzUeS


▪ INSTITUTO POLITÉCNICO DE ENSINO À DISTÂNCIA (iPED) -
https://www.iped.com.br/cursos-gratis

▪ O iPED oferece diversos cursos grátis online. São cursos dinâmicos e que
agregam a formação profissional dos alunos.

Exemplos de cursos na plataforma:
(1) “AutoCAD”;
(2) “Introdução à Segurança do 

Trabalho”;
(3) “Maquetes arquitetônicas: 

Introdução”;
(4) “Desenho artístico: Traço e Forma

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


▪ edX - https://www.edx.org/

▪ A edX é um site fundado por pesquisadores de Harvard e do MIT em 2012 com o objetivo
de tornar mais acessíveis os cursos dessas instituições. Atualmente, ela contém
milhares de cursos, incluindo dessas instituições, que podem ser assistidos online por
qualquer pessoa. Os conteúdos disponibilizados na plataforma vão desde cursos de
línguas estrangeiras até tópicos altamente específicos e complexos.

https://www.edx.org/


▪ MICROSOFT - https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/

▪ A Microsoft possui sua plataforma própria de compartilhamento de conteúdo, a
Microsoft Learn. Nela você encontra Roteiros de Aprendizagem e Certificações na área
de TI e áreas afins.

https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/


▪GOOGLE – https://learndigital.withgoogle.com/activate

▪ A GOOGLE também não poderia ficar fora dessa! Ela possui sua plataforma própria, a
Learn Digital com extenso conteúdo de treinamento gratuito para impulsionar negócios
ou carreiras. Aprenda tudo o que você precisa selecionando módulos específicos ou, se
preferir, faça um curso completo.

https://learndigital.withgoogle.com/activate


▪SAMSUNG - http://codeiot.org.br/

▪ A SAMSUNG oferece em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico
a plataforma ‘Code IoT'’, com cursos de programação, eletrônica básica, robótica e
desenvolvimento de aplicativos Android.

▪ A iniciativa é parte do Tech Institute, programa da Samsung que oferece a oportunidade
para jovens obterem uma formação técnica por meio de cursos gratuitos ou concessão
de bolsas de estudos.

http://codeiot.org.br/


▪UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) -
https://moocs.ggte.unicamp.br/

▪ A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) possui uma plataforma de
cursos online, livres e gratuitos em diversas áreas.

Algumas opções:
(1) “Arquitetura da Informação e Projeto 

de Sistemas”;
(2) “Introdução à lógica de programação;
(3) “UX e UI Design”; 
(4) “Programação Android”.

https://moocs.ggte.unicamp.br/


▪ Como se inscrever: É necessário criar um cadastro no site e realizar a matrícula
no curso desejável. Cada curso tem uma quantidade específica de usuários e as
datas de realização são predefinidas pelo site.

▪ Sobre os certificados: Após a conclusão do curso, os certificados são liberados
para download. A carga horária disponível é relativa a modalidade e a quantidade
de conteúdo disponibilizada, especificamente, por cada curso.

Aproveite!



▪ ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE:

▪ AVASUS – UFRN / UFPB / UBN / UFRGS

▪ INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E 
PESQUISA ALBERT EINSTEIN  

▪ UNIVERSIDADE ABERTA DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE (UNA-SUS) 

▪ ÁREA JURÍDICA:

▪ CÂMARA DOS DEPUTADOS

▪ SENADO FEDERAL 

▪ÁREA TECNOLÓGICA:

▪ edX

▪ GOOGLE  

▪ INSTITUTO POLITÉCNICO DE ENSINO 
À DISTÂNCIA (iPED)

▪ MICROSOFT  

▪ SAMSUNG  



▪ ÁREA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

▪ BMF&BOVESPA (B3)

▪ ENDEAVOR

▪ SEBRAE  

▪ TREVISAN ESCOLA DE NEGÓCIOS 

▪ ÁREA MULTIDISCIPLINAR:
▪ FABER CASTELL 

▪ FUNDAÇÃO BRADESCO 

▪ INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO À 
DISTÂNCIA (INEAD) 

▪ STANFORD UNIVERSITY  

▪ UDEMY - PLATAFORMA DE CURSOS

▪ UNIEDUCAR 

▪ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
CARLOS (UFSCar)

▪ COURSERA - PLATAFORMA DE CURSOS



▪ ÁREA MULTIDISCIPLINAR:

▪ ESCOLA VIRTUAL DO GOVERNO FEDERAL

▪ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV)  

▪ PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL ARCOS DORADOS (Mc 
DONALDS UNIVERSITY) 

▪ SESI / SENAI

▪ SENAI SÃO PAULO

▪ SENAC SÃO PAULO  

▪ ÁREA MULTIDISCIPLINAR:

▪ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
(UNEMA)

▪ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL (UFRGS)

▪ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
(UNICAMP)

▪ VEDUCA - PLATAFORMA DE CURSOS

▪ CENTRO PAULA SOUZA – GRUPO DE ESTUDO 
DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DA UNIDADE DE 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO (CETEC)
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