Cursos online gratuitos
Informação & Ciência
Acesso aberto
Dados abertos
Introdução à ciência de dados [Novidade!]
Panorama histórico da ciência aberta
Propriedade intelectual aplicada à ciência
aberta

Gestão da informação e documentação
Introdução ao texto acadêmico
Lei de acesso à informação
Museus e patrimônio
Restauro e conservação de acervo bibliográfico

Gestão & Comunicação
Administração de conflitos [Novidade!]
Administração do tempo [Novidade!]
Análise e melhoria de processos [Novidade!]
Autoliderança na construção da imagem
profissional
Design thinking [Novidade!]
Gestão da qualidade [Novidade!]
Gestão de projeto (Novo)
Gestão do conhecimento [Novidade!]
Gestão do tempo
Gestão estratégica com foco na administração
pública
Metodologia de Análise e Solução de
Problemas [Novidade!]

As 5 dimensões da autoliderança
Atendimento ao público [Novidade!]
Como dar feedbacks?
Como falar bem em público
Como pedir e receber feedbacks?
Excelência no atendimento
Ferramentas para liderança de pessoas
Fundamentos de marketing
Marketing digital [Novidade!]
Marketing social [Novidade!]
Oratória
Qualidade no atendimento [Novidade!]

Direitos Humanos & Bem estar
Cidadania e direitos humanos
Conselhos dos direitos da pessoa com
deficiência
Cultura surda [Novidade!]
Felicidade [Novidade!]
Feminicídio e questões de gênero [Novidade!]
Inclusão de pessoas com deficiência
Introdução à Libras
Relações interpessoais [Novidade!]
Saúde física e mental na internet [Novidade!]

Cuidados com a saúde da coluna
Democracia digital [Novidade!]
Educação ambiental
Ética e administração pública
Ética e serviço público
Introdução ao Yoga [Novidade!]
Liberdade de expressão [Novidade!]
Nutrição e diabetes
Ofensas e ódio na Internet [Novidade!]

Criatividade & Produtividade
Criatividade e Inovação [Novidade!]
Mapas conceituais para aprender e colaborar
[Novidade!]
Canvas [Novidade!]
Design & Photoshop [Novidade!]
Edição e tratamento de imagens
Imagem e direitos na Web
Noções gerais de direitos autorais
Comunicação escrita para o trabalho
Conhecendo o novo acordo ortográfico
Finanças pessoais
Jogo das regras ortográficas
Leitura em língua inglesa [Novidade!]
Língua portuguesa: tópicos gramaticais
Novo Acordo Ortográfico [Novidade!]
Redação corporativa no dia a dia
Redação técnica
Técnicas de redação [Novidade!]

Desenho instrucional
Mediação em EaD [Novidade!]
Moodle em ação: atividades e recursos
Como produzir vídeos com celulares e tablets
Desbravando o Excel – passos iniciais
Fórmulas e gráficos no Excel
HTML – Avançado [Novidade!]
HTML – Básico [Novidade!]
Introdução à HTML e CSS
Introdução a IoT – Internet das coisas
Lógica de programação
Microsoft PowerPoint – básico [Novidade!]
Microsoft PowerPoint – avançado [Novidade!]
Microsoft Word – básico [Novidade!]
Microsoft Word – intermediário [Novidade!]
Segurança da informação
Segurança digital [Novidade!]

Conheça também:
Campus Virtual Fiocruz: campusvirtual.fiocruz.br
Coursera: coursera.org
Escola do Legislativo – Alesc: ead.escola.alesc.sc.gov.br
Escola para a Cidadania: (Necessário cadastro) https://ead.escolaparacidadania.unb.br/
Escola Virtual Gov: escolavirtual.gov.br
Lumina UFRGS: lumina.ufrgs.br
Saberes: saberes.senado.leg.br
Udemy: udemy.com
Veduca: play.veduca.org

