PESQUISA OFERTA DE CAPACITAÇÃO
OUTRAS CAPACITAÇÕES – EAD

Cursos EaD gratuitos
Instituição / empresa / executor

Link

Área de Conhecimento

Curso

Objetivo

Sustentabilidade no dia a dia: orientações para o cidadão

apresentar os principais fatos e conceitos relativos à sustentabilidade;
provocar reflexão nos participantes do curso sobre seus hábitos e atitudes em relação à
sustentabilidade;
contribuir para o planejamento de mudança de atitude individual.

Sustentabilidade aplicada a negócios: orientação para gestores

Apresentar os principais fatos e conceitos relativos à sustentabilidade;
Provocar reflexão nos participantes do curso sobre seus hábitos e atitudes em relação à
sustentabilidade;
Conhecer as possibilidades de mudança na gestão empresarial.

Formato / Duração

12 horas

Investimento

gratuito

Nº de participantes

ilimitado

Local de realização

Observações

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato

10 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Gratuitos/SustentabilidadeAplicada-Aos-Negocios-Orientacoes-ParaGestores/OCWOGEAD01slsh20121/OCWOGEAD_00/SEM_TURNO/
884/#sthash.ItDE3tCV.dpuf

5 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/Relevancia-DasQuestoesAmbientais/OCWAMBEAD01slsh20091/OCWAMBEAD_00/SEM_TURN
O/366#sthash.VbFwyygy.dpuf

5 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/Gerenciamento-DoEscopo-DeProjetos/OCWGPJEAD01slsh20091/OCWGPJEAD_00/SEM_TURNO
/368#sthash.vK8tMT23.dpuf

Sustentabilidade

FGV

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
O curso trata das relações do homem com o meio ambiente, desde suas necessidades
básicas até os limites a que essas relações chegaram como os desastres ambientais.
Gestão Socioambiental

Relevância das Questões Ambientais
Será abordado ainda, a conscientização que vem se observando com relação aos cuidados
com a biosfera, buscando um caminho para o desenvolvimento sustentável.

Gestão de Projetos

Gerenciamento do Escopo de Projetos

garantir que um projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente ele, para que haja
sucesso. Logo, as expectativas de todos os envolvidos devem ser levantadas, acordadas,
documentadas e aprovadas.
Aborda ainda todas as etapas e todos os componentes do gerenciamento do escopo de um
projeto.

5 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/BalancedScorecard/OCWBSCEAD01slsh20121/OCWBSCEAD_00/SEM_TURN
O/658#sthash.a0zRtGgW.dpuf

15 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/Diversidade-NasOrganizacoes/OCWDIVEAD01slsh20081/OCWDIVEAD_00/SEM_TURNO/
369#sthash.RKuY0TaM.dpuf

O curso apresenta uma retrospectiva histórica da evolução dos processos de medida da
qualidade. Há uma reflexão também sobre o novo perfil de funcionário que se faz necessário
para gerenciar mudanças.
Balanced Scoredcard
Além disso, trata das relações de equilíbrio, e de causa e efeito das quatro perspectivas do
Balanced Scorecard. Fecharemos o curso, refletindo sobre o papel dos indicadores de
desempenho como sensores do líder da organização.

Diversidade nas organizações

O curso em Diversidade nas Organizações apresenta, por meio de um jogo, os fundamentos
dos impactos da implantação das políticas e de programas relacionados à diversidade nas
organizações.
O objetivo do curso é discutir o espaço de mulheres, afro-descendentes e de portadoras de
deficiência nas organizações.

FGV

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/

Gestão

5 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/Introducao-AAdministracaoEstrategica-/OCWADMEAD01slsh20091/OCWADMEAD_00/SEM_TURN
O/365#sthash.DaAhlMBG.dpuf

5 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/Produto--Marca-EServicos/OCWMAREAD01slsh20091/OCWMAREAD_00/SEM_TURN
O/367#sthash.3bqahpIR.dpuf

5 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/Motivacao-NasOrganizacoes/OCWMOTEAD01slsh20091/OCWMOTEAD_00/SEM_TURN
O/363#sthash.mXwgGXey.dpuf

O curso revisita, por meio de um olhar histórico, os caminhos percorridos pelas
organizações do planejamento à administração estratégica.
Introdução à Administração Estratégica

Será apresentado um enfoque sistêmico sobre o processo de administração estratégica,
conceituando o que é visão estratégica de um negócio, discutindo a importância do
planejamento e analisando os modelos de mudança.

O curso define o que são produtos, marcas e serviços e apresenta fatores como o design e
a embalagem de um produto.
Produto, marca e serviços
Durante o decorrer do curso, serão analisados aspectos fundamentais ligados à marca de
um produto e de novos produtos, além de fatores ligados aos serviços.

Motivação nas Organizações

O curso enfatiza na complexidade do processo motivacional, examinando os diferentes
fatores envolvidos na motivação.Trata ainda, das principais teorias sobre motivação e de
alguns dos mecanismos de defesa dos quais, inconscientemente, lançamos mão para
resistir a alguma frustração.
No decorrer do curso, será demonstrada a importância do autoconhecimento, do
autodesenvolvimento e do significado do trabalho para o processo motivacional.

5 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/Processo-DeComunicacao-E-ComunicacaoInstitucional/OCWCOMEAD01slsh20091/OCWCOMEAD_00/SEM_TURN
O/364#sthash.3TpHM33T.dpuf

15 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/RecursosHumanos/OCWRHEAD01slsh20121/OCWRHEAD_00/SEM_TURNO/
371#sthash.G9loIcji.dpuf

15 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/Qualidade-EmServicos/OCWQESEAD01slsh20121/OCWQESEAD_00/SEM_TURN
O/660#sthash.mBgs81xp.dpuf

5 horas

gratuito

ilimitado

on line

Pré-requisito: Nenhum
Início do curso: Imediato
Período de inscrição: Imediato
- See more at:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Curso
s/Atualizacao/EticaEmpresarial/OCWETEAD01slsh20091/OCWETEAD_00/SEM_TURNO/
370#sthash.lbDZTPmL.dpuf

O curso analisa os princípios fundamentais que regem a comunicação como um meio
cultural capaz de gerar conhecimentos, interações, trocas de informações.
Processo de Comunicação e Comunicação Institucional
Serão abordados ainda, os principais pressupostos da comunicação como a área do
conhecimento humano capaz de ser gerida por uma estratégia empresarial.

FGV

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/

Gestão
O curso de Recursos Humanos trata dos programas de treinamento e desenvolvimento de
pessoal.
Recursos Humanos
O objetivo do curso é analisar esses programas, tratando de questões relativas à liderança e
à avaliação de resultados.

Qualidade em serviços

O curso trata dos conceitos de qualidade no setor de serviços, apresentando os enfoques
global e sistêmico ancorados às dimensões da qualidade, aos conceitos inerentes a
excelência da organização.
O objetivo do curso é analisar os modelos de gestão pela qualidade no ambiente
empresarial.

O curso em Ética Empresarial analisa os princípios que regem a ética, abordando sua
aplicação ao mundo empresarial.
Ética Empresarial

No curso é tratado, sob uma perspectiva histórica e filosófica, do âmbito de atuação, da
natureza dos valores e princípios que regem a ética e do modo de se viabilizar a
responsabilidade social empresarial e a gestão ética.

Senado Legislativo Brasileiro

Fundação Bradesco

Senai

http://www12.senado.gov.br/senado/ilb/ead/cursos/cursos-a-distancia

Modalidade EaD

Lembramos que é permitido o
processo seletivo em apenas 1
curso com tutoria a cada oferta. *
As avaliações são todas a
distância, e não possuem horário
ou data estabelecida, mas sim
prazos para entrega das
atividades. A seleção de alunos
obedecerá aos seguintes níveis de
prioridade: servidores do Senado
Federal; servidores do Poder
Legislativo e demais instituições
conveniadas; público em geral. O
e-mail de confirmação ou negativa
de matrícula será enviado em até
3 dias antes da data de início do
curso.
igual para todos os cursos

Modalidade EaD

Público Alvo: Servidores dos
legislativos federal, estadual,
municipal e distrital, dos órgãos
conveniados e dos parlamentos de
língua portuguesa e do Mercosul,
e público em geral.
igual para todos os cursos

GESTÃO ADMINISTRATIVA NO SETOR PÚBLICO,

Disseminar conhecimentos atualizados sobre o inter-relacionamento e liderança no setor
público, permitindo ao aluno o seu desenvolvimento pessoal, bem como a sua capacitação a
partir da absorção das novas abordagens em torno da gestão administrativa nas instituições
públicas.

3 modulos - total de 80 horas

gratuito

MINICURSO: DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES

Propiciar aos interessados conhecimentos específicos do trabalho inerente à atividade de
gabinete parlamentar, auxiliando na instrução de aspectos organizacionais da Unidade e
fortalecendo a eficiência no apoio ao desempenho do mandato parlamentar.

5 unidades - total de 10 horas

gratuito

INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO

Proporcionar conhecimentos básicos, na modalidade a distância, para o entendimento do
processo orçamentário no âmbito das Unidades da Federação e contribuir para o
desempenho das atividades relacionadas a essa matéria no setor público.

5 módulos - total 40 horas

gratuito

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Disseminar conhecimentos atualizados sobre o inter-relacionamento e liderança no setor
público, permitindo sua capacitação a partir da absorção das novas abordagens em torno da
gestão administrativa nas instituições públicas .

3 módulos - total de 60 horas

gratuito

Modalidade EaD

ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Conceituar e contextualizar a Ética e sua importância para o indivíduo, o cidadão e a
Administração Pública.

3 módulos - total de 40 horas

gratuito

Modalidade EaD

MINICURSO: GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Ressaltar a importância do planejamento estratégico com foco na Administração Pública sob
a visão de Michael Porter; Definir planejamento estratégico sob a visão de Henry Mintzberg;

8 unidades - total de 10 horas

gratuito

Modalidade EaD

DIREITO ADMINISTRATIVO PARA GERENTES NO SETOR PÚBLICO

Mediante a apresentação de conceitos, características e aspectos jurídicos de um Contrato
Administrativo, o curso tem por finalidade instruir o aluno ao ponto de saber reconhecer a
importância da Gestão pública e seus principais elementos.

3 módulos - total de 35 horas

gratuito

Modalidade EaD

Matrículas suspensas no Ensino à
Distância - Estamos trabalhando
para o aperfeiçoamento do nosso
Ambiente Virtual de
Aprendizagem. dúvidas:
ilbead@senado.gov.br

O Word 2010 é um processador de texto e constitui uma poderosa ferramenta de auxílio à
elaboração de arquivos, que nele são chamados de documentos. Com este aplicativo, você
pode criar uma grande diversidade de documentos, utilizando recursos como tabelas,
gráficos, imagens, índices, som, vídeo e texto em colunas, entre muitos outros.
Nesta versão, o Word mantém a interface apresentada na versão 2007, em que os menus
de opções deram lugar à faixa de opções com diversas guias, onde encontramos, mais
facilmente, os comandos necessários à execução das tarefas que nos propomos realizar.
Uma das mudanças desta versão foi a substituição do ícone do Windows, que ficava no
canto superior esquerdo no Word 2007, pelo menu Arquivo.
Este curso apresenta os principais recursos do Word 2007 e explica como editar textos com
eficiência.

5 módulos - total 22 horas

gratuito

Modalidade EaD

Não há pré-requisitos para a
realização deste curso.

Gestão

http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=130&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
Informática
Microsoft Word 2010 – Básico

http://www.senai.br/ead/transversais/

O aluno deve: • ter acesso à
internet, conta de correio
eletrônico e processador de
textos compatível com
documentos do Microsoft Word;
• ter noções básicas de
orçamento público; • ter
disposição para participar dos
debates propostos nos fóruns
temáticos; • ter disponibilidade
de leitura e estudo do material
de, pelo menos, cinco horas
por semana; • ter motivação
para estudar a distância.
igual para todos os cursos

Meio Ambiente

Educação Ambiental

Entender as questões fundamentais sobre meio ambiente, os conceitos e definições,
analisando os problemas atuais e as perspectivas futuras para essa área, que a cada dia se
desenvolve e evolui mais.

O conteúdo está distribuído em 7 desafios:
Meio Ambiente
Ecologia
Desequilíbrio Ecológico
Conservação Ambiental
Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável
A integração humana com o meio ambiente
Educação para a Qualidade Ambiental

Pré-requisito
Acesso à internet, conta de
correio eletrônico e
processador de textos
compatível com documentos do
Microsoft Word.

Modalidade EaD

É permitido matricular-se em até
dois cursos SEM Tutoria . *
Certificação on-line. O certificado
ficará disponível para emissão
apenas ao final do curso (prazo de
dois meses).

Este curso tem uma carga horária
equivalente a 14 horas no
presencial. O ambiente de
aprendizagem ficará disponível por
20 dias, após essa data o aluno
não terá mais acesso. Neste
tempo, recomendam-se em média
50 minutos de estudo por dia,
sendo que o aluno que decide seu
ritmo de estudo.
Público-alvo
gratuito

Modalidade EaD

Quem deseja descobrir o meio
ambiente e suas variações, suas
problemáticas e seus avanços;
Quem quer aprender os conceitos
básicos de educação ambiental e
suas aplicações;
Quem deseja refletir sobre o
modelo de desenvolvimento
sustentável atual e o que se
espera para o futuro.
Certificação
O aluno receberá o certificado
após obter 70% de
aproveitamento ao final do curso.

