
Direito: noções

Neste curso teremos uma noção 
dos conceitos básicos do Direito. 
As aulas também permitirão você 
a conhecer as fontes e os ramos 
do direito.

Instituto Federal do Rio Grande 
do SUL - IFRS 30 Horas 12/08 a 09/09/2020

Licitações

Neste curso conheceremos o 
conceito e fundamento legal das 
licitações,  princípios aplicáveis e 
diferentes modalidades.

Instituto Federal do Rio Grande 
do SUL - IFRS 40 Horas 12/08 a 19/09/2020

Contratos Neste curso o aluno 
compreenderá os conceitos 
acerca dos contratos, bem como o 
processo de execução dos 
mesmos.

Instituto Federal do Rio Grande 
do Sul - IFRS 20 Horas 12/08 a 30/08/2020

Projetos: elaboração e gestão

Neste curso conheceremos sobre 
o vários tópicos que envolvem a 
gestão de projetos.

Instituto Federal do Rio Grande 
do SUL - IFRS 60 Horas 12/08 a 09/10/2020

Normas anticorrupção, 
antissuborno e compliance 
público

O curso Normas Anticorrupção, 
Antissuborno e Compliance 
Público apresenta a você os 
conceitos básicos do Compliance 
Público e as leis 12.846/13 e 
13.303/16. Também são 
abordados o acordo de leniência 
e também o combate à corrupção. Fundação Getúlio Vargas - FGV 5 Horas 12/08 a 17/08/2020

Negociação e formação de 
contratos

O curso Negociação e formação 
do contrato apresenta os 
conceitos básicos de Direito 
Contratual, evidenciando a 
importância do contrato no 
desenvolvimento das relações 
sociais e econômicas. O curso 
aborda o processo contratual e as 
suas diversas fases, identificando 
os cuidados necessários à 
formação do contrato, distinguindo 
os documentos pré-contratuais 
dos contratos preliminares e 
analisando os riscos de eventual 
responsabilidade antes e depois 
da formação do contrato.

Fundação Getúlio Vargas - FGV 5 Horas 12/08 a 17/08/2020

Direito de Família

Em um mundo em transformação, 
as famílias têm-se alterado de 
modo constante e criativo, 
adotando novos arranjos sempre 
na perspectiva de servirem de 
agência de fomento ao amor e à 
dignidade da pessoa humana em 
variados níveis. O curso Direito de 
Família apresenta a você os 
assuntos contemporâneos acerca 
do Direito de Família no Brasil, 
como casamento, família, 
liberdade familiar e união estável 
e o impacto dessas 
transformações nos institutos mais 
sensíveis. Fundação Getúlio Vargas - FGV 5 Horas 12/08 a 17/08/2020

Formação Docente para 
Professores de Direito

A disciplina Formação Docente 
para Professores de Direito 
destina-se a professores desta 
área que desejam qualificar a sua 
atuação docente. Tomando por 
ponto de partida diferentes visões 
de ciência e Direito, a disciplina 
aborda temas como desenho de 
curso, relação de disciplinas na 
grade e características de 
diferentes propostas 
metodológicas. Apresenta também 
os diferentes métodos de ensino 
participativo – método caso, 
diálogo socrático lato sensu e 
stricto sensu, simulação, role play 
e Método Baseado em Problemas 
(PBL) –, além de discutir as suas 
aplicações práticas.

Fundação Getúlio Vargas - FGV 10 Horas 12/08 a 25/08/2020
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Imagem e Direitos na Web

A internet escalou o impacto de 
violações contra o direito à 
imagem das pessoas. Fotografias 
não autorizadas, 
compartilhamento de imagens 
embaraçosas e até a edição de 
imagens para parecerem reais 
são apenas alguns dos problemas 
originados com a disseminação 
de tecnologias de informação e 
comunicação. Uma foto 
comprometedora pode chegar a 
milhares de pessoas em instantes. 
Pretendemos, através desse 
curso, aumentar o nível de 
consciência e responsabilidade 
dos docentes sobre seus direitos 
humanos na internet 
(especificamente direito à 
imagem) para que possam trazer 
o tópico para atividades com seus 
estudantes, em suas salas de 
aula, independentemente das 
áreas específicas do seu 
conhecimento.

Fundação Getúlio Vargas - FGV 4 Horas 12/08 a 16/08/2020

ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE

Este curso objetiva capacitar 
profissionais de diversas áreas do 
conhecimento e estudantes que 
desejam atualizar-se no assunto, 
que estão em busca de novos 
desafios, e desejam obter maior 
aprendizado sobre o tema.

Instituto Nacional de Ensino a 
Distância - GINEAD 50 Horas 12/08 a 29/09/2020

NOÇÕES BÁSICAS DO DIREITO 
CIVIL

Este curso objetiva capacitar 
profissionais de diversas áreas do 
conhecimento e estudantes que 
desejam atualizar-se no assunto, 
que estão em busca de novos 
desafios, e desejam obter maior 
aprendizado sobre o tema.

Instituto Nacional de Ensino a 
Distância - GINEAD 40 Horas 12/08 a 19/09/2020

LICITAÇÃO E PREGÃO 
(PRESENCIAL E ELETRÔNICO)

O Curso Online Gratuito Licitação 
e Pregão (Presencial e Eletrônico) 
tem como objetivo apresentar uma 
visão básica e teórica dos 
procedimentos utilizadas para 
contratação governamental.

Instituto Nacional de Ensino a 
Distância - GINEAD 60 Horas 12/08 a 09/10/2020

Noções Básicas de Direito 
Administrativo

O curso tem o objetivo de facilitar 
a compreensão dos principais 
conceitos e características do 
campo da Administração Pública.

Universidade Estadual do 
Maranhão - UEMA 20 Horas 12/08 a 09/09/2020

Negociação O curso é voltado para aprimorar 
suas técnicas de negociação, 
ampliando a sua visão com 
conhecimento, independente da 
área de atuação em que atue.

Universidade Estadual do 
Maranhão - UEMA 60 Horas 12/08 a 09/09/2020

O Papel do Fiscal na 
Administração Pública 

O objetivo deste curso é 
possibilitar que os participantes 
entendam o perfil e o papel do 
fiscal, a forma de designação, as 
competências e as 
responsabilidades do fiscal na 
Administração Pública.

Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano - UFRB 68 Horas 12/08 a 09/10/2020

Execução de recursos 
extraorçamentários

O objetivo deste curso é 
possibilitar que os participantes 
possam identificar os diferentes 
elementos que influenciam para 
uma execução eficiente e eficaz 
desses recursos.

Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano - UFRB 34 Horas 12/08 a 09/09/2020

Liderança: Como Desenvolver 
Times de Alta Performance

 O curso Liderança: como 
desenvolver times de alta 
performance, irá ajudá-lo a 
desenvolver as atitudes que 
compõem o perfil de um líder, 
ensinando-o a refinar esse 
talento. Mostrará, ainda, como 
lidar bem com as pessoas, suas 
emoções e singularidades, 
reduzindo a distância entre elas e 
conectando-as. SEBRAE 2 Horas 12/08 a 17/08/2020

A liderança na gestão de equipes No curso A liderança na gestão de 
equipes, você compreenderá a 
importância do preparo e do 
autoconhecimento do líder para 
alcançar os objetivos e as metas 
determinadas para o crescimento 
do negócio. SEBRAE 3 Horas 12/08 a 17/08/2020

Consumo Consciente de Energia O curso visa conhecer sobre os 
impactos da má utilização de 
energia elétrica e como isso afeta 
a sociedade direta e 
indiretamente. SENAI 14 Horas 12/08 a 30/08/2020



Educação Ambiental O curso visa identificar os 
princípios básicos de educação 
ambiental, as ações de proteção 
ao meio ambiente tendo em vista 
a responsabilidade social. SENAI 14 Horas 12/08 a 30/08/2020

Microsoft Excel 2010- Básico Este curso - é importante saber - 
não tem a intenção de esgotar os 
recursos do aplicativo, mas sim 
apresentar suas principais 
características, além de ensinar 
comando básicos que mostram 
como criar uma planilha, editá-la, 
entre outros tópicos. Fundação Bradesco 11 Horas 12/08 a 25/08/2020

Microsoft Power Point 2010- 
Básico

Embora não tenha a intenção de 
esgotar todos os recursos do 
PowerPoint 2010, este curso lhe 
ajudará a conhecer as principais 
características de um dos 
aplicativos mais populares do 
mundo quando se fala na criação 
de apresentações gráficas. Fundação Bradesco 11 Horas 12/08 a 25/08/2020

Microsoft Word 2010- Básico Nosso curso não tem a intenção 
de esgotar todos os recursos do 
programa, mas sim destacar suas 
principais características. Fundação Bradesco 9 Horas 12/08 a 25/08/2020

Atendimento ao Público O objetivo deste curso é 
apresentar noções de 
atendimento, suas diferentes 
formas e técnicas, e, 
principalmente, o que é preciso 
fazer para que uma pessoa se 
sinta bem atendida. Fundação Bradesco 10 Horas 12/08 a 25/08/2020

GQT - Gestão da Qualidade Total O curso visa atender a 
necessidade de saber conceitos e 
ferramentas que possibilitem a 
gestão da qualidade nas 
organizações. Portogente 15 Horas 12/08 a 30/08/2020

Elaboração do Plano Plurianual 
2020-2023

O planejamento é uma das tarefas 
essenciais da gestão 
governamental e é por meio do 
Plano Plurianual que se definem 
os rumos e as prioridades 
pretendidas para o país. 
Conhecer a metodologia 
inovadora do manual mais 
recente, como a construção 
coletiva entre os múltiplos atores 
do governo federal, é fundamental 
para orientar a elaboração do 
PPA 2020-2023. ENAP( EVG) 20 Horas 12/08 a 09/09/2020

Planejamento Estratégico para 
Organizações Públicas

O planejamento estratégico é uma 
ferramenta de administração que 
possibilita à gestão pensar no 
longo prazo da organização. 
Nesse curso, serão apresentadas 
noções básicas de planejamento 
estratégico, estimulando a 
reflexão sobre a importância de 
sua aplicação nas organizações 
públicas. ENAP( EVG) 40 Horas 12/08 a 19/09/2020

Controles na Administração 
Pública

Ao final deste curso, espera-se 
que o participante seja capaz de 
aplicar princípios do controle no 
contexto da gestão pública. O 
curso abordará os temas 
Prestação de Contas, Controles 
na Administração Pública, 
Controle Externo, Controle Interno 
e Controle Social. O participante é 
responsável pelo seu 
aprendizado, desenvolvendo-o de 
maneira autônoma e 
automotivacional! ENAP( EVG) 30 Horas 12/08 a 19/09/2020

EXCELÊNCIA NO 
ATENDIMENTO - TURMA 2

Apresentar informações gerais a 
respeito do atendimento ao 
público sob a ótica da qualidade e 
da excelência. SABERES 20 Horas 12/08 a 09/09/2020

Introdução ao Direito do 
Consumidor -Turma 2 (Parceria 
ILB/ANATEL)

Tornar acessíveis aos 
participantes os elementos 
essenciais ao direito do 
consumidor, à luz da Constituição 
Federal e do Código de Defesa do 
Consumidor. SABERES 40 Horas 12/08 a 29/09/2020

Gestão Estratégica com foco na 
Administração Pública - Turma 2

Apresentar os principais 
elementos da gestão estratégica 
na administração pública. SABERES 40 Horas 12/08 a 29/09/2020



Legislação Ambiental

Aperfeiçoar estudantes e 
profissionais que atuam em áreas 
correlatas ao meio ambiente 
desenvolvendo reflexões e 
promovendo uma análise crítica a 
respeito da aplicação da 
legislação ambiental.

SENAC 40 Horas 12/08 a 09/09/2020

Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade

Neste curso, o surgimento e a 
conceituação desse fenômeno 
são apresentados em detalhes, 
com o objetivo de tornar claro o 
compromisso que, atualmente, 
pessoas e empresas precisam ter 
em relação ao meio ambiente.

Fundação Bradesco 8 Horas 12/08 a 25/08/2020










