
Uma das principais dificuldades que estudantes enfrentam durante a graduação é cumprir a 
carga horária de atividades complementares. Levando isso em consideração, indicaremos a 
seguir alguns sites que ofertam cursos on-line e gratuitos e que podem ajudá-lo a cumprir esta 
carga. Não deixe de conferir!

A Fundação Bradesco oferta diversos cursos gratuitos nas áreas de Administração, Contabilidade 
e Finanças, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação e Informática. Todos os cursos 
ofertados estão disponíveis no link: https://www.ev.org.br/cursos

O Sebrae oferta gratuitamente mais de 100 cursos on-line voltados principalmente para a área de 
Administração. Você pode conferir os cursos disponíveis acessando: http://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/cursosonline

O Sistema FINDES oferece variados cursos on-line, como de Empreendedorismo, Lógica de 
Programação, Segurança no Trabalho e Propriedade Intelectual. Acesse no link: https://eadsenaies.
com.br/

A Unesp Aberta oferta 76 cursos on-line gratuitos nas áreas de Humanas, Exatas e Biológicas. 
Confira a lista no link: https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/cursos

A Recode oferece cursos on-line gratuitos na área de Tecnologia. Disponível em: https://recode.
org.br/participe/

O Lúmina, da UFRGS, oferece cursos gratuitos com certificado em diversas áreas. Acesse:                             
https://lumina.ufrgs.br/

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul oferece cursos nas áreas de Ambiente e Saúde, 
Ciências Exatas, Educação, Gestão e Negócios, Informática, entre outras. Confira a lista no link:                                     
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38

A FGV oferta 54 cursos on-line gratuitos voltados principalmente para a área de Administração. A lista 
de cursos está disponível em: https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_
tipo%5B0%5D=517&modalidade%5B0%5D=45&tipo_invest%5B1%5D=1

A Eskada, sistema de cursos abertos da Universidade Estadual do Maranhão, disponibiliza cursos 
voltados principalmente para a área da Educação. Confira no link: https://eskadauema.com/
theme/olm/catalog.php

O Senado Federal, por meio do Instituto Legislativo Brasileiro, oferta cursos on-line com e 
sem tutoria. Acesse o link e clique na modalidade desejada para conferir os cursos disponíveis:                               
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php
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O Centro Paula Souza oferece cursos on-line com e sem certificação. Dentre os com certificação 
estão os cursos de Gestão de Pessoas, Gestão de Conflitos e Design Thinking. Confira todos os 
cursos no link: http://mooc.cps.sp.gov.br/#lista-cursos

O Trailhead é uma plataforma que, além de trazer vários cursos, oferece a possibilidade 
de seguir caminhos de aprendizagem na área de seu interesse, além da possibilidade de 
interação com toda a comunidade que participa da plataforma. Acesse o link e descubra mais:                                                                
https://trailhead.salesforce.com/pt-BR/home

Caso domine a língua inglesa, você poderá realizar cursos ofertados por universidades 
reconhecidas internacionalmente e por grandes empresas. Algumas das plataformas mais 
conhecidas são:

O Coursera é uma plataforma que conta com uma infinidade de cursos de universidades como 
Stanford e Michigan. Acesse o link e clique no menu “Explorar” para encontrar os cursos de seu 
interesse: https://pt.coursera.org/

O edX conta com cursos ofertados por universidades como Harvard, MIT, Universidade de Toronto 
e Universidade de Tóquio. Descubra mais em: https://www.edx.org/

A Universidade de Harvard possui a sua própria plataforma de ensino on-line. Acesse:                                              
https://online-learning.harvard.edu/

A plataforma Alison oferta curso de diversas áreas, como Negócios, Ciências Humanas e TI. Confira 
em: https://alison.com/pt-BR/cursos-de-certificado

HP Life é uma plataforma com cursos nas áreas de Marketing, Comunicação, Finanças, Operações 
e Inovação. Disponível em: https://hplife.edcastcloud.com/catalog

Codecademy é uma plataforma voltada para cursos na área de Informática e Programação.                    
O catálogo com todos os cursos ofertados está disponível em: https://www.codecademy.com/
catalog/subject/all
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