
Seq TEMA NOME DA ATIVIDADE 
INSTITUIÇÃO 

PARCEIRA 
MODALIDADE DURAÇÃO PÚBLICO ALVO/OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

1 Consumidor 
Consumidor.gov para órgãos de 

monitoramento 

ENDC do 
Ministério da 

Justiça e 
Segurança Pública 

Autoinstrucional 15 Orgãos de monitoramento 

2 Consumidor Consumidor.gov para gestores 

ENDC do 
Ministério da 

Justiça e 
Segurança Pública 

Autoinstrucional 20 Gestores 

3 
Consumidor e mercado 

financeiro 
Planejar para realizar sonhos 

ENDC do 
Ministério da 

Justiça e 
Segurança Pública 

Autoinstrucional 20 
Membros do MPU e MP, Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor e Cidadãos 

4 
Consumidor e mercado 

financeiro 
Dominando emoções e criando 

novos hábitos 

ENDC do 
Ministério da 

Justiça e 
Segurança Pública 

Autoinstrucional 20 
Membros do MPU e MP, Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor e Cidadãos 

5 
Consumidor e mercado 

financeiro 
Inteligêncica Financeira Saia do 

Sufoco 

ENDC do 
Ministério da 

Justiça e 
Segurança Pública 

Autoinstrucional 20   

6 Consumidor 
Introdução a Defesa do 

Consumidor 

ENDC do 
Ministério da 

Justiça e 
Segurança Pública 

Autoinstrucional 20 
Membros do MPU e MP, Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor e Cidadãos 

7 Consumidor Oferta e Publicidade 

ENDC do 
Ministério da 

Justiça e 
Segurança Pública 

Autoinstrucional 20 
Membros do MPU e MP, Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor e Cidadãos 

8 Consumidor Princípios e Direito Básico do CDC 

ENDC do 
Ministério da 

Justiça e 
Segurança Pública 

Autoinstrucional 20 
Membros do MPU e MP, Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor e Cidadãos 



9 Gestão de Pessoas 
Previdência Social dos Servidores 
Públicos: regime próprio e regime 

de previdência 
ENAP Autoinstrucional 30 

Agentes públicos do Legislativo, Judiciário e 
Executivo 

10 Gestão de Pessoas Censo Cadastral Previdenciário ENAP Autoinstrucional 30 
Gestores, Técnicos e Conselheiros do Regime 

Próprio de Previdência Social 

11 Gestão de Pessoas Gestão por competências ENAP Autoinstrucional 40 
Servidores lotados no RFB e interessados em 

conhecer a Gestão por competências 

12 Gestão de Pessoas 
Critérios do Certificado de 

Regularidade Previdenciária - CRP 
ENAP Autoinstrucional 70 

Preferencialmente Gestores, Técnicos e 
Conselheiros dos Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS e servidores dos órgãos 
de controle estaduais e municipais. 

13 Gestão de Pessoas 
Demonstrativos de informações 

previdenciárias e repasses e 
parcelamento de débitos 

ENAP Autoinstrucional 30 

Preferencialmente os responsáveis pelo 
preenchimento e envio do DIPR e Parcelamento 
de débitos previdenciários do RPPS, bem como 

os Técnicos, Gestores e Conselheiros dos 
Regimes Próprios de Previdência Social 

14 Gestão de Pessoas 
Demonstrativos de investimentos 

do RPPS - DAIR e DPIN 
ENAP Autoinstrucional 30 

Preferencialmente Gestores, Técnicos e 
Conselheiros dos Regimes Próprios de 

Previdência Social - RPPS 

15 Gestão de Pessoas 
Demonstrativo da atuação 

Atuarial - DRAA 
ENAP Autoinstrucional 60 

Preferencialmente Gestores, Técnicos e 
Conselheiros dos Regimes Próprios de 

Previdência Social - RPPS. 



16 Gestão de Pessoas eSocial para órgãos públicos ENAP Autoinstrucional 20 

Prioritariamente aos Gestores e aos Técnicos dos 
RPPS e preferencialmente aos servidores 
públicos da área de cadastro, da folha de 

pagamento, da tecnologia da informação e do 
financeiro, os Conselheiros dos RPPS, bem como 

os servidores que trabalham nos Órgãos de 
Controle. 

17 Gestão de Pessoas 
Gestão de Consultas e Normas 

GESCON 
ENAP Autoinstrucional 40 

Preferencialmente gestores, analistas, técnicos e 
conselheiros dos RPPS. 

18 Gestão de Pessoas 
Funpresp para RH - a previdência 

complementar do servidor público 
federal 

ENAP Autoinstrucional 50 
Preferencialmente servidores das áreas de 

Gestão de Pessoas. 

19 Gestão de Pessoas 
Funpresp - a previdência 

complementar do servidor público 
federal 

ENAP Autoinstrucional 40 
Servidores das áreas de Gestão de Pessoas e 

servidores Públicos Federais em geral. 

20 Gestão de Pessoas 
Gestão Estratégica de Pessoas e 

Planos de Carreiras 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública federal e atuem na área 

de gestão de pessoas.  

21 Gestão de Pessoas 
Introdução ao sistema SIGEPE - 

AFD 
ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores públicos federais que atuam nas 
unidades de recursos humanos do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC. 

Servidores públicos de qualquer esfera e Poder, 
bem como cidadãos em geral, estão autorizados 

a realizar o curso. 



22 Gestão de Pessoas 
Noções Básicas em previdência 

complementar 
ENAP Autoinstrucional 25 

Servidores públicos, associados de sindicatos e 
entidades de classe e setoriais, empregados de 

Empresas e qualquer pessoa que tenha interesse 
em conhecer o tema. 

23 Gestão de Pessoas 
Preparação para a aposentadoria 

caminhos 
ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores que tenham vínculo com a Receita 
Federal do Brasil 

24 Gestão de Pessoas Pró-gestão RPPS ENAP Autoinstrucional 30 

Preferencialmente Gestores, Técnicos e 
Conselheiros dos Regimes Próprios de 

Previdência Social - RPPS 

25 Gestão de Pessoas 
Provas no Processo Administrativo 

Disciplinar 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública federal e atuem como 

responsáveis pela apuração de ilícitos 
administrativos em comissões disciplinares 

instituídas no âmbito do Poder Executivo federal. 

26 Gestão de Pessoas SIAPE cadastro ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores integrantes do Poder Executivo 
federal que tenham atuação nas unidades de 

gestão de pessoas do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (Sipec).  

27 Gestão de Pessoas SIAPE folha  ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores integrantes do Poder Executivo 
federal que tenham atuação nas unidades de 

gestão de pessoas do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (Sipec), inclusive com 
cadastro ativo no Senha-Rede do órgão ou 

entidade de lotação.  



28 Gestão de Pessoas 
Introduction to competency-based 

management 
ENAP Autoinstrucional 40 

Preferably, civil servants who work in the public 
administration of BRICS member countries. 

However, the course is open to all and anyone 
interested in the subject can enroll. 

29 Gestão de Pessoas Supervisão de Estágio ENAP Autoinstrucional 8 
Exclusivo para servidores da Receita Federal do 

Brasil. 

30 
Políticas Públicas 

Setoriais 

Vírus respiratórios emergentes, 
incluindo COVID-19: métodos para 

detecção, prevenção, resposta e 
controle 

ENAP Autoinstrucional 10 
Agentes públicos do Legislativo, Judiciário e 

Executivo 

31 
Políticas Públicas 

Setoriais 
Abertura de empresas: como 

redesenhar e simplificar processos 
ENAP Autoinstrucional 20 Gestores e servidores públicos 

32 
Políticas Públicas 

Setoriais 

Concepção de Projetos 
Audiovisuais e Fontes de 

Financiamento 
ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes regulados que gerenciam projetos 
audiovisuais com financiamento de recursos 

públicos. Este curso é aberto e qualquer pessoa 
pode realizar a capacitação. 

33 
Políticas Públicas 

Setoriais 
S2ID - M0 - Acesso ao Sistema ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes de proteção e defesa civil e qualquer 
pessoa interessada. Curso aberto. 

34 
Políticas Públicas 

Setoriais 
Introdução a Vigilância Sanitária ENAP Autoinstrucional 100 

Foco em profissionais que atuem no âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). 

Qualquer pessoa pode realizar o curso. 



35 
Políticas Públicas 

Setoriais 
Para fazer uma exposição ENAP Autoinstrucional 20 

Profissionais que já atuam ou que queiram atuar 
em instituições museológicas ou em processos 
museológicos (como por exemplo, Pontos de 
Memória). Entretanto, qualquer cidadão com 

interesse no tema pode realizar o curso. 

36 
Políticas Públicas 

Setoriais 
Segurança do Paciente e 

Qualidade nos serviços de saúde 
ENAP Autoinstrucional 100 

Profissionais que atuam no âmbito do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), em 
especial, nos serviços de saúde com o tema 

Segurança do Paciente. Demais cidadãos 
interessados no tema também estão convidados 

a fazer o curso. 

37 
Políticas Públicas 

Setoriais 
S2ID - Municipal - M1 - Registro e 

Reconhecimento 
ENAP Autoinstrucional 40 

Agentes de proteção e defesa civil e qualquer 
pessoa interessada. Curso aberto. 

38 
Políticas Públicas 

Setoriais 
Boas Práticas de Manipulação em 

Serviços de Alimentação 
ENAP Autoinstrucional 12 

O curso Boas Práticas de Manipulação em 
Serviços de Alimentação destina-se a 

funcionários de estabelecimentos que 
manipulam, preparam, armazenam ou expõem à 

venda alimentos preparados, tais como: 
restaurantes, cantinas, bares e lanchonetes. Os 
responsáveis desses estabelecimentos podem 

usar o curso para capacitação de seus 
funcionários. Donas de casa, empregados 
domésticos, cuidadores também podem 

melhorar suas práticas domésticas de preparo e 
armazenamento de alimentos realizando o curso. 

Servidores públicos de qualquer esfera e Poder 
bem como cidadãos em geral também pode 

realizar. 



39 
Políticas Públicas 

Setoriais 
Acessibilidade em museos ENAP Autoinstrucional 20 

Arquitetos, museologos, restauradores e 
conservadores 

40 
Transferências de 

recursos para União 

Acesso a recursos do Saneamento: 
Mecanismos OGU - Não PAC -

Transferências Voluntárias 
ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores com vínculo com a Administração 
Direta e Indireta 

41 
Transferências de 

recursos para União 

Acesso a recursos do Saneamento: 
Mecanismos OGU - Não PAC -
Transferências Obrigatórias 

ENAP Autoinstrucional 40 
Servidores com vínculo com a Administração 

Direta e Indireta 

42 
Transferências de 

recursos para União 
Acesso a recursos do Saneamento: 
Mecanismos PAC -Financiamento 

ENAP Autoinstrucional 40 
Servidores com vínculo com a Administração 

Direta e Indireta 

43 
Transferências de 

recursos para União 

Aplicação Do Instrumento de 
Melhoria da Gestão nas 

transferências da União -IMG-Tr 
ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública 

44 
Transferências de 

recursos para União 

Acesso a recursos do Saneamento: 
Regras gerais para acesso ao 

recurso de saneamento 
ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores com vínculo com a Administração 
Direta e Indireta 

45 
Transferências de 

recursos para União 

Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil - 

MROSC 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores integrantes da Administração Pública 
nos níveis de governo federal, estadual e 

municipal que atuem na operacionalização da Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, de tenham 

interesse nas relações entre instituições públicas 
e sociedade civil organizada. O curso também foi 
desenvolvido com foco em pessoas que tenham 

atuação em instituições da sociedade civil. 
Qualquer pessoa pode realizar o curso. 



46 
Transferências de 

recursos para União 
Fundamentos de Convênios com 

Utilização do Siconv 
ENAP Autoinstrucional 30 

Convenente - Responsável por órgão/entidade 
da administração pública direta ou indireta de 
qualquer esfera de governo, consórcio público 
ou entidade privada sem fins lucrativos, que 

pactua com a administração federal a execução 
de programa, projeto, atividade ou evento 
mediante convênio, contrato de repasse ou 

termos de parceria. 

47 
Transferências de 

recursos para União 

Modelo de Excelência em Gestão 
dos Órgãos e Entidades que 

Operam Transferências da União – 
MEG-Tr 

ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores e agentes públicos que tenham 
vínculo com a Administração Pública nas esferas 

de governo federal, estadual e municipal e 
atuem na operação de transferências da União. 

Qualquer pessoa pode realizar o curso. 

48 
Transferências de 

recursos para União 
MROSC: Planejamento e 

Transparência 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores integrantes da Administração Pública 
nos níveis de governo federal, estadual e 

municipal que atuem na operacionalização da Lei 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, de tenham 

interesse nas relações entre instituições públicas 
e sociedade civil organizada. O curso também foi 
desenvolvido com foco em pessoas que tenham 

atuação em instituições da sociedade civil. 
Qualquer pessoa pode realizar o curso. 

49 
Transferências de 

recursos para União 

Planejamento para 
Implementação do Modelo de 

Excelência em Gestão das 
Transferências da União 

ENAP Autoinstrucional 10 

Servidoras e servidores que tenham vínculo com 
a Administração Pública nas esferas de governo 

federal, estadual e municipal e atuem na 
operação de transferências voluntárias da União. 

Cidadãs e cidadãos também podem realizar o 
curso. 



50 
Transferências de 

recursos para União 

Siconv - Ordem Bancária de 
Transferência Voluntária (OBTV) - 

Concedente 
ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública federal e desempenhem 
atividades relacionadas a convênios, contratos 
de repasse e termos de parceria operados por 
Ordem Bancária de Transferências Voluntárias 

no Portal de Convênios (Siconv). Qualquer 
pessoa pode realizar o curso. 

51 
Transferências de 

recursos para União 
Siconv para Convenentes 1 - Visão 

Geral 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública das esferas de governo 

estadual, municipal e do Distrito Federal, e que 
sejam responsáveis pela execução de 

transferências voluntárias. O curso também foi 
desenvolvido com foco em membros de 

entidades privadas sem fins lucrativos que 
firmem parcerias com o Governo Federal por 
meio de transferências voluntárias. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. 

52 
Transferências de 

recursos para União 
Siconv para Convenentes 2 - 

Proponentes e Usuários 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidoras e servidores que tenham vínculo com 
a Administração Pública das esferas de governo 
estadual, municipal e do Distrito Federal, e que 

sejam responsáveis pela execução de 
transferências voluntárias. O curso também foi 

desenvolvido com foco em membros de 
entidades privadas sem fins lucrativos que 

firmem parcerias com o Governo Federal por 
meio de transferências voluntárias. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. 



53 
Transferências de 

recursos para União 
Siconv para Convenentes 3 - 

Proposta e Plano de Trabalho 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública das esferas de governo 

estadual, municipal e do Distrito Federal, e que 
sejam responsáveis pela execução de 

transferências voluntárias. O curso também foi 
desenvolvido com foco em membros de 

entidades privadas sem fins lucrativos que 
firmem parcerias com o Governo Federal por 
meio de transferências voluntárias. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. 

54 
Transferências de 

recursos para União 
Siconv para Convenentes 4 - 

Execução 
ENAP Autoinstrucional 30 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública das esferas de governo 

estadual, municipal e do Distrito Federal, e que 
sejam responsáveis pela execução de 

transferências voluntárias. O curso também foi 
desenvolvido com foco em membros de 

entidades privadas sem fins lucrativos que 
firmem parcerias com o Governo Federal por 
meio de transferências voluntárias. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. 

55 
Transferências de 

recursos para União 
Siconv para Convenentes 5 - 

Prestação de Contas 
ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública das esferas de governo 

estadual, municipal e do Distrito Federal, e que 
sejam responsáveis pela execução de 

transferências voluntárias. O curso também foi 
desenvolvido com foco em membros de 

entidades privadas sem fins lucrativos que 
firmem parcerias com o Governo Federal por 
meio de transferências voluntárias. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. 



56 
Transferências de 

recursos para União 
Plano de Melhoria da Gestão das 

Transferências da União 
ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores e agentes públicos de qualquer esfera 
e Poder. Qualquer interessado no assunto 

também pode realizar o curso. 

57 
Governo Digital e 

transparência 
Defesa do usuário e simplicação ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores e empregados públicos que atuam no 
Executivo Federal 

58 
Governo Digital e 

transparência 
Acesso à informação e Ouvidorias 

do Ministério Público 
ENAP Autoinstrucional 20 Membros e servidores colaboradores do MP 

59 
Governo Digital e 

transparência 
Introdução à Lei Brasileira de 
Proteção de Dados Pessoais 

ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores integrantes da Administração Pública 
nos níveis de governo federal, estadual e 

municipal que tenham interesse na legislação 
brasileira sobre proteção de dados pessoais.  

60 
Governo Digital e 

transparência 
Governança de dados ENAP Autoinstrucional 30 

Servidores públicos de qualquer esfera e Poder, 
principalmente aqueles que atuam em áreas 

correlatas à governança, gestão e o 
gerenciamento de dados.  

61 
Governo Digital e 

transparência 
Portal Gov BR ENAP Autoinstrucional 15 

Assessores de comunicação social e profissionais 
de tecnologia da informação.  

62 
Governo Digital e 

transparência 
Acesso à informação ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores e empregados públicos que tenham 
atuação no âmbito do Poder Executivo federal e 

desenvolvam atividades em ouvidorias ou em 
áreas que tratem de temas afins. 



63 
Governo Digital e 

transparência 
Elaboração de Plano de Dados 

Abertos 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidoras e servidores que tenham vínculo com 
os órgãos da Administração Pública federal que 
assinaram planos de trabalho com o Governo 
Federal e assumiram metas de dados abertos 

relacionadas à Estratégia de Governança Digital. 

64 
Governo Digital e 

transparência 
Proteção de dados no Setor 

Público 
ENAP Autoinstrucional 15 

Servidores públicos de qualquer esfera e poder 
(especialmente aqueles que atuam em 

instituições participantes da Rede Gov.Br) e 
qualquer pessoa interessada. Curso Aberto. 

65 
Governo Digital e 

transparência 
Governo aberto ENAP Autoinstrucional 40 

Gestores, técnicos dos diferentes ministérios e 
dos órgãos do governo federal, interessados em 
temas relacionados a valores públicos (incluindo 

transparência e privacidade, em um contexto 
governamental), e em conhecer como as 

Tecnologias da Comunicação (TICs) podem ser 
usadas nas administrações públicas. Também 

estão incluídos gestores e técnicos de estados e 
municípios, estudantes interessados nos 

fundamentos do Governo Aberto, na governança 
orientada por dados e na pesquisa orientada por 

dados, e profissionais e pesquisadores que 
trabalham em pesquisas relacionadas com os 

desafios para a abertura de governos. 

66 
Governo Digital e 

transparência 

Melhores Práticas da 
Adminstração de Serviços na 

Nuvem do Governo 
ENAP Autoinstrucional 30 

Gestores públicos e/ou Analistas em TI. No 
entanto, o curso é aberto e qualquer interessado 

no assunto pode se inscrever. 



67 
Governo Digital e 

transparência 
Regulamentação da Lei de Acesso 

à informação dos Municípios 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidoras e servidores que tenham vínculo com 
as administrações públicas municipais.  

68 
Governo Digital e 

transparência 
Sistema Eletrônico de Informações 

- SEI Usar 
ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes públicos das esferas de governo federal, 
estadual e municipal que tenham atuação na 

gestão de documentos. Qualquer pessoa pode 
realizar o curso. 

69 
Tecnologia da 

Informação 
eMAG Desenvolvedor ENAP Autoinstrucional 30 

Servidores que tenham vínculo com o Poder 
Executivo federal e atuem no desenvolvimento 
de sites. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 

70 
Tecnologia da 

Informação 
eMAG Conteudista ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que tenham vínculo com o Poder 
Executivo federal e atuem no desenvolvimento 
de sites. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 

71 
Tecnologia da 

Informação 
Mundo Conectado – Manual de 

Sobrevivência 
ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores públicos de qualquer esfera e Poder, 
bem como qualquer cidadão estão autorizados a 

realizar o curso. 

72 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Análise Ex Ante de Políticas 

Públicas 
ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores e integrantes do Governo Federal e 
governo de outras esferas 

73 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Avaliação e Impacto de Programas 

e Políticas Sociais 
ENAP Autoinstrucional 36 

Servidores que atuam no Legislativo, Judiciário e 
Executivo 

74 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Controle exercido pelos Conselhos 

de Assistência Social 
ENAP Autoinstrucional 30 

Membros dos Conselhos Municipais de 
Assistência Social, gestores públicos e cidadãos. 



75 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Ciclo de Gestão do Investimento 

Público 
ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes públicos que atuam nas unidades de 
Controle do Poder Executivo 

76 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Estatística ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes públicos que atuam nas unidades de 
Controle do Poder Executivo 

77 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Impactos da mudança do clima 

para a gestão municipal 
ENAP Autoinstrucional 20 

Pessoas que atuam juntos aos governos locais e 
municipais 

78 
Gestão de Políticas 

Públicas 

Inovação social para o 
aperfeiçoamento de Políticas 

Públicas 
ENAP Autoinstrucional 40 

Gestores municipais e representantes da 
sociedade civil 

79 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Macroeconomia ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes públicos do Legislativo, Judiciário e 
Executivo 

80 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Matemática financeira ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes públicos do Legislativo, Judiciário e 
Executivo 

81 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Microeconomia ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes públicos do Legislativo, Judiciário e 
Executivo 

82 
Gestão de Políticas 

Públicas 
MP 881: Liberdade Econômica e 

aprovação tácita 
ENAP Autoinstrucional 10 

Gestores da administração pública, direta ou 
indireta, federal, estadual, distrital e municipal. 

83 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Planejamento Governamental ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores públicos em geral 

84 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Políticas Públicas e Governo Local ENAP Autoinstrucional 40 

Pessoas envolvidas com o ciclo das políticas 
públicas 



85 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Solução Pacífica de conflitos no 

âmbito da Administração Pública 
ENAP Autoinstrucional 250 

Servidores, Empregados públicos e público em 
geral que atuam na área. No entanto, o curso é 
aberto e qualquer interessado no assunto pode 

se inscrever. 

86 Inovação 
Criatividade e novas Tecnologias 

no Serviço Público 
ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores da Administração Pública nos níveis 
de governo federal, estadual e municipal que 

tenham interesse em dicas sobre a aplicação de 
tecnologias ao serviço público.  

87 Inovação Ações inovadoras da CGU ENAP Autoinstrucional 20 Servidores que tenham vínculo com a CGU 

88 Auditoria e Controle Atividade Correcional - visão geral ENAP Autoinstrucional 25 Servidores e agentes públicos 

89 Auditoria e Controle Contabilização de Benefícios ENAP Autoinstrucional 10 
Agentes públicos que atuam nas unidades de 

Controle do Poder Executivo 

90 Auditoria e Controle 
Controle Institucional e Social dos 

Gastos Públicos 
ENAP Autoinstrucional 30 

Pessoas que tenham interesse no controle 
institucional e social dos gastos públicos 

91 Auditoria e Controle 
Controles na Administração 

Pública 
ENAP Autoinstrucional 30 

Servidores que atuam no Legislativo, Judiciário e 
Executivo 

92 Auditoria e Controle 
Normas internacionais de 

auditoria financeira 
ENAP Autoinstrucional 40 Auditores  

93 Auditoria e Controle 
Cidadania Fiscal uma receita para 

o Brasil 
ENAP Autoinstrucional 20 Serrvidores da Receita 

94 Auditoria e Controle Controle Social ENAP Autoinstrucional 20 
Pessoas que tenham interesse em controlar, 
monitorar e avaliar as ações governamentais 

95 Auditoria e Controle 
Fiscalização de Projetos e Obras de 

Engenharia 
ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública 

96 Auditoria e Controle 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
e ao Financiamento do Terrorismo 

ENAP Autoinstrucional 20 
Pessoas que estejam obrigadas a implementar 

mecanismos de controle para a prevenção à 
lavagem de dinheiro 



97 
Dados, informação e 

conhecimento 

Gestão da Informação e 
Comunicação - Conceitos Básicos 

em Gestão Documental 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública 

98 
Dados, informação e 

conhecimento 
Noções de Direitos Autorais ENAP Autoinstrucional 10 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública Federal 

99 
Dados, informação e 

conhecimento 
DW Aduaneiro ENAP Autoinstrucional 35 

Servidores da carreira tributária e aduaneira da 
RFB 

100 Educação e Docência Desenho Instrucional ENAP Autoinstrucional 30 
Servidores envolvidos com processos de 

capacitação 

101 Educação e Docência 
Formação de Conteudistas para 

cursos virtuais 
ENAP Autoinstrucional 5 Servidores Públicos 

102 Educação e Docência 
Formação de facilitadores de 

aprendizagem 
ENAP Autoinstrucional 40 

Pessoas que atuam ou que desejem atuar como 
facilitadores nas aprendizagens AGRO 

103 Educação e Docência 
Nocões básicas para coordenar 

cursos online 
ENAP Autoinstrucional 20 

Pessoas que atuam ou que desejem atuar em 
Coordenações Pedagógicas 

104 Educação e Docência Um por todos e todos por um ENAP Autoinstrucional 40 
Preferencialmente professores de escolas 

públicas e privadas 

105 Ética e Cidadania 
Promoção dos Direitos e 

Promoção da População em 
situação de rua 

ENAP Autoinstrucional 30 
Pessoas que atuam ou venham atuar na garantia, 
defesa e promoção dos Direitos das pessoas em 

situação de rua  

106 Ética e Cidadania 
Das políticas às ações: Direitos das 

pessoas idosas no Brasil 
ENAP Autoinstrucional 40 

Pessoas que atuam ou venham atuar na garantia, 
defesa e promoção dos Direitos das pessoas 

idosas  

107 Ética e Cidadania Cidadania e Direitos Humanos ENAP Autoinstrucional 30 
Pessoas que atuam ou queiram atuar como 
conselheiro municipal, estadual ou distrital 



108 Ética e Cidadania 
Conselhos de Promoção da 

Igualdade Racial 
ENAP Autoinstrucional 30 

Gestores de promoção de políticas de promoção 
da igualdade racial 

109 Ética e Cidadania 
Conselhos do Direito da Criança e 

do Adolescente 
ENAP Autoinstrucional 20 

Pessoas que atuam ou venham atuar como 
membros do Conselho dos  Direitos das crianças  

110 Ética e Cidadania 
Conselhos do Direito das Pessoas 

com Deficiência 
ENAP Autoinstrucional 20 

Pessoas que atuam ou queiram atuar como 
conselheiro municipal, estadual ou distrital 

111 Ética e Cidadania 
Conselhos do Direito das Pessoas 

Idosa 
ENAP Autoinstrucional 20 

Pessoas que atuam ou queiram atuar como 
conselheiro municipal, estadual ou distrital 

112 Ética e Cidadania 
Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente 
ENAP Autoinstrucional 20 

Pessoas que atuam ou queiram atuar como 
conselheiro municipal, estadual ou distrital 

113 Ética e Cidadania 
Direitos Humanos uma Declaração 

Universal 
ENAP Autoinstrucional 20 

Pessoas que atuam ou queiram atuar como o 
tema Direitos Humanos 

114 Ética e Cidadania Educação em Direitos Humanos ENAP Autoinstrucional 30 
Pessoas que atuam ou queiram atuar como o 

tema Direitos Humanos 

115 Ética e Cidadania Ética e Serviço Público ENAP Autoinstrucional 20 
Pessoas que tenham vínculo com a 

Administração Pública 

116 Ética e Cidadania 
Formação de Conselheiros: 

Conselhos Tutelares 
ENAP Autoinstrucional 20 Pessoas que atuam como conselheiros tutelares 

117 Ética e Cidadania 
Gestão de Conselhos de Direitos 

Humanos 
ENAP Autoinstrucional 40 

Pessoas que atuem na gestão de conselhos de 
políticas públicas 

118 Ética e Cidadania Introdução à Libras ENAP Autoinstrucional 60 Servidores que integram a Administração Pública 

119 Ética e Cidadania 
Uma introdução às Migrações 

Internacionais no Brasil 
Contemporâneo 

ENAP Autoinstrucional 40 
Servidores e colaboradores da Defensoria 

Pública, atores estatais e não-estatais que atuem 
com imigrantes 

120 Gestão Estratégica 
Conservação preventiva para 

acervos museológicos 
ENAP Autoinstrucional 40 

Profissionais que já atuam ou que queiram atuar 
em museus, principalmente aqueles que lidam 

diretamente com o acervo (exemplo: 
museólogos, conservadores e restauradores). 

Entretanto, qualquer cidadão com interesse no 
tema pode realizar o curso. 



121 Gestão Estratégica 
Obras Públicas de Edificação e 

Saneamento- Módulo 
Planejamento 

ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores e gestores da Administração Pública 
envolvidos com o planejamento, licitação, 

contratação e acompanhamento da execução de 
obras públicas de edificações e de saneamento. 

122 Gestão Estratégica Estruturas de Gestão Pública ENAP Autoinstrucional 30 
Servidores públicos e cidadãos em geral. 

123 Gestão Estratégica 
Documentação de acervos 

museológico 
ENAP Autoinstrucional 40 Quem atua em museos 

124 Gestão Estratégica 
Elaboração do Plano Plurianual -

2020-2023 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores públicos federais envolvidos no 
processo de elaboração do Plano Plurianual 

2020-2023, além de servidores envolvidos na 
elaboração de PPAs estaduais e municipais. 

125 Gestão Estratégica 
Gestão da Estratégica com BSC - 

Fundamentos 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que tenham atuação na área de 
planejamento organizacional nos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas de 
governo federal, estadual e municipal.  

126 Gestão Estratégica Introdução à gestão de processos ENAP Autoinstrucional 20 

Agentes públicos que atuem em equipes de 
monitoramento de estratégias ou em programas 

de gestão da qualidade. 

127 Gestão Estratégica Introdução à gestão de projetos ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que tenham vínculo com a 
Administração Pública nos níveis de governo 

federal, estadual e municipal e atuem no 
gerenciamento de projetos das organizações.  



128 Gestão Estratégica 
Planejamento Estratégico para 

organizações públicas 
ENAP Autoinstrucional 40 

Agentes públicos que atuem na área de 
planejamento organizacional.  

129 Gestão Estratégica 
Plano Museológico: Planejamento 

Estratégico para museos 
ENAP Autoinstrucional 40 

Profissionais que já atuam ou que queiram atuar 
em museus. 

130 
Governança e Gestão 

de Riscos 
Gestão de Riscos no Setor Público ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores que atuem na implementação da 
Metodologia de Gerenciamento de Riscos, 
considerando o modelo desenvolvido pelo 

Governo Federal.  

131 
Governança e Gestão 

de Riscos 
Gestão em Ouvidoria ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores e empregados públicos que 
desenvolvam suas atividades em ouvidorias ou 

em áreas que tratem de temas afins.  

132 
Governança e Gestão 

de Riscos 
Gestão em Ouvidoria para o 

Ministério Público 
ENAP Autoinstrucional 20 

Ouvidoras e ouvidores, servidoras e servidores, 
colaboradoras e colaboradores que desenvolvam 
suas atividades em ouvidorias ou em áreas que 
tratem de temas afins no âmbito do Ministério 

Público. 

133 
Governança e Gestão 

de Riscos 
Resolução de conflitos aplicados 

ao contexto das Ouvidorias 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores e empregados públicos que integrem 
o Poder Executivo federal e desenvolvam 
atividades em ouvidorias ou em áreas que 

tratem de temas afins.  

134 
Governança e Gestão 

de Riscos 

Resolução de conflitos aplicados 
ao contexto das Ouvidorias do 

Ministério Público 
ENAP Autoinstrucional 20 

Membros, servidores e colaboradores do 
Ministério Público que desenvolvem atividades 
em ouvidoria ou em áreas que tratem de temas 

afins. 



135 
Governança e Gestão 

de Riscos 
Tratamento de denúncias em 

Ouvidorias 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores e empregados públicos que 
desenvolvam suas atividades em ouvidorias ou 

em áreas que tratem de temas afins. 

136 
Governança e Gestão 

de Riscos 
Tratamento de denúncias em 

Ouvidorias do Ministério Público 
ENAP Autoinstrucional 20 

Ouvidores, servidores e colaboradores que 
desenvolvam suas atividades em ouvidoria ou 
em áreas que tratem de temas afins no âmbito 

do Ministério Público brasileiro. 

137 
Logísticas e compras 

públicas 
Cursos básicos de Licitações - 

Enfrentando e vencendo TABUS 
ENAP Autoinstrucional 60 

Quem pretende ou acabou de ingressar na área 
de compras públicas ou mesmo para quem já 

atua nesta área – como pregoeiro. 

138 
Logísticas e compras 

públicas 
Fiscalização na Gestão do 

Patrimônio da União 
ENAP Autoinstrucional 45 

Servidores/as com lotação na Secretaria do 
Patrimônio da União, que foram designados/as 
como fiscais ou aqueles/as que venham a atuar 
na área de fiscalização de imóveis, e a todos que 

tenham interesse no assunto. 

139 
Logísticas e compras 

públicas 
Gestão e Fiscalização de 

Contratatos Administrativos 
ENAP Autoinstrucional 40 

Servidores que tenham vínculo com o Poder 
Executivo federal e atuem nos setores de 

compras e licitações, fiscalização e execução de 
contratos, ordenamento de despesas e 

administração. 

140 
Logísticas e compras 

públicas 
Licitações Sustentáveis ENAP Autoinstrucional 28 

Servidores da administração pública nas esferas 
federal, estadual e municipal, e seus órgãos ou 

entidades 



141 
Logísticas e compras 

públicas 

Logística de Suprimentos Lei 
8666/93, Pregão e Registro de 

Preço 
ENAP Autoinstrucional 30 

Agentes públicos que tenham vínculo com os 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das 

esferas de governo federal, estadual e municipal 
e se interessem pelos processos de licitação 

relativos à contratação de bens, serviços e obras.  

142 
Logísticas e compras 

públicas 
Noções introdutórias de licitação e 

contratos administrativos 
ENAP Autoinstrucional 30 

Servidores que tenham interesse em licitações e 
contratos administrativos. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. 

143 
Logísticas e compras 

públicas 
Prevenção e Detecção de Cartéis 

em Licitações 
ENAP Autoinstrucional 30 

Pessoas que atuem como pregoeiros ou 
participem de comissões de licitação na 

Administração Pública.  

144 
Logísticas e compras 

públicas 
Sustentabilidade na Administração 

Pública 
ENAP Autoinstrucional 28 

Servidores da administração pública nas esferas 
federal, estadual e municipal, atuantes na área 

de logística e compras públicas, e seus órgãos ou 
entidades. 

145 
Logísticas e compras 

públicas 

Regras e Fundamentos do Sistema 
de Concessão de Diárias e 

Passagens 
ENAP Autoinstrucional 30 

Servidoras e servidores que tenham vínculo com 
o Poder Executivo federal e utilizem o Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).  

146 Orçamento e Finanças 
Principais aspectos das mudanças 

da Contabilidade aplicada ao Setor 
Público 

ENAP Autoinstrucional 30 

Servidores que tenham interesse em 
contabilidade aplicada ao setor público. 
Qualquer pessoa pode realizar o curso. 



147 Orçamento e Finanças SIAFI - básico ENAP Autoinstrucional 35 

Servidores públicos que trabalham na área de 
acompanhamento e execução orçamentária e 

financeira. Curso aberto, qualquer pessoa pode 
realizar o curso. 

148 Orçamento e Finanças SIAFI-  ordens bancárias ENAP Autoinstrucional 30 

Servidores públicos que trabalham na área de 
acompanhamento e execução orçamentária e 

financeira. Curso aberto, qualquer pessoa pode 
realizar o curso. 

149 Orçamento e Finanças Básico em Orçamento Público ENAP Autoinstrucional 30 
Servidores e estudantes que tenham interesse 
no orçamento público. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. 

150 Orçamento e Finanças Equilíbrio Fiscal ENAP Autoinstrucional 40 

Cidadão interessado em conhecer o 
funcionamento do governo e das finanças 

públicas. Curso aberto, qualquer pessoa pode 
realizar o curso. 

151 Orçamento e Finanças 
Federalismo e Federalismo Fiscal 

no Brasil 
ENAP Autoinstrucional 35 

Pessoas que tenham interesse em federalismo 
fiscal. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 

152 Orçamento e Finanças 
Introdução ao Estudo a Economia 

do Setor Público 
ENAP Autoinstrucional 30 

Pessoas que tenham interesse no estudo da 
economia do setor público. Curso aberto, 

qualquer pessoa pode realizar o curso. 

153 Orçamento e Finanças Introdução ao Orçamento Público ENAP Autoinstrucional 40 

Pessoas que tenham interesse no orçamento 
público. Curso aberto, qualquer pessoa pode 

realizar o curso. 



154 Orçamento e Finanças Tesouro Direto ENAP Autoinstrucional 20 
Qualquer pessoa que esteja interessada em 
conhecer e investir. Curso aberto, qualquer 

pessoa pode realizar o curso. 

155 Orçamento e Finanças Gestão Orçamentária e Financeira ENAP Autoinstrucional 20 
Servidores da administração pública nas esferas 
federal, estadual e municipal, e seus órgãos ou 

entidades. 

156 Orçamento e Finanças 
Educação Fiscal - Estado e 

Tributação 
ENAP Autoinstrucional 40 

Estudantes universitários de diferentes cursos, 
especialmente àqueles que estejam insertos em 
cursos afins aos temas de Sociologia, Economia, 

Direito, Administração, Contabilidade, Finanças e 
Orçamento, com acesso regular à internet e faixa 

etária diversificada, com interesse em se 
aprofundar na temática de educação fiscal, 

estado e tributação. 

157 Orçamento e Finanças 
Educação Fiscal - Orçamento e 

Coesão Social 
ENAP Autoinstrucional 40 

Estudantes universitários de diferentes cursos, 
especialmente àqueles que estejam insertos em 
cursos afins aos temas de Sociologia, Economia, 

Direito, Administração, Contabilidade, Finanças e 
Orçamento, com acesso regular à internet e faixa 

etária diversificada, com interesse em se 
aprofundar na temática de educação fiscal, 

orçamento e coesão social. 



158 Orçamento e Finanças 
Formação de multiplicadores da 

série "Eu e meu dinheiro" 
ENAP Autoinstrucional 10 

Usuários do sistema financeiro, jovens e adultos, 
internautas em geral que queiram se tornar 

multiplicadores da série de vídeos “Eu e Meu 
Dinheiro” para conduzir discussões em grupo 

sobre os episódios. Servidores públicos de 
qualquer esfera e Poder bem como cidadãos em 

geral estão autorizados a realizar o curso. 

159 Orçamento e Finanças 
Me poupe - Invista com Nathalia 

Acuri 
ENAP Autoinstrucional 20 

Servidores públicos e a todos que tenham 
interesse em dicas sobre educação financeira. 

160 Orçamento e Finanças Gestão de Finanças Pessoais ENAP Autoinstrucional 20 

Usuários do sistema financeiro, jovens e adultos, 
internautas em geral. Servidores públicos de 

qualquer esfera e Poder bem como cidadãos em 
geral estão autorizados a realizar o curso. 

161 Orçamento e Finanças Gestão Tributária Municipal ENAP Autoinstrucional 30 

Gestores e técnicos da administração dos 
municípios que atuem na área de tributação. 

Qualquer pessoa pode realizar o curso. 

162 Orçamento e Finanças 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para Municipios 
ENAP Autoinstrucional 30 

Agentes públicos que atuem no aperfeiçoamento 
e na elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias dos municípios. Qualquer pessoa 
pode realizar o curso. 

163 Orçamento e Finanças Tesouro Gerencial ENAP Autoinstrucional 60 

Agentes públicos de qualquer esfera e Poder. No 
entanto, o curso é aberto e qualquer interessado 

no assunto pode se inscrever. 



164 Economia e Finanças 
Administração Financeira: 
Avaliação do Desempenho 

Empresarial 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas  de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em fundamentos 
da administração financeira, análises e 
demonstrações, gestão e diagnósticos 

empresarial. É voltado para quem deseja 
compartilhar conhecimentos, trocar experiências 

e expandir seu networking,  além de uma 
aplicação mais rápida e prática. 

165 Economia e Finanças 
Administração Financeira: 

Decisões de Investimento e 
Financiamento 

FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças, buscando 

aprimorar seus conhecimentos em cálculo 
financeiro básico, decisões de investimento para 

criação de valor, decisões de investimento e 
avaliação de empresas por meio do Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

166 
Gestão de Setores 

Específicos 
Agronegócios FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área e buscam aprimorar seus conhecimentos 

com relação à dinâmica dos fundamentos 
microeconômicos, instrumentos de política 

agrícola, influência das variáveis 
macroeconômicas, conjuntura internacional e 
formação dos preços agropecuários. É voltado 

para quem deseja compartilhar conhecimentos, 
trocar experiências e expandir seu networking, 
além, de uma aplicação mais rápida e prática. 



167 Estratégia e Negócios Análise de Viabilidade de Projetos FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gerenciamento de projetos e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em fundamentos 
para elaboração de fluxo de caixa, matemática 
financeira, técnicas de análise de projetos por 

modelos determinísticos e análise do risco 
econômico-financeiro. É voltado para quem 
deseja compartilhar conhecimentos, trocar 

experiências e expandir seu networking, além, de 
uma aplicação mais rápida e prática. 

168 Direito 
Aspectos Legais nas Relações de 

Consumo 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 

conhecimentos sobre os princípios básicos da 
defesa do consumidor no Brasil. É voltado para 

quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 

169 Economia e Finanças 
Auditoria das Demonstrações 

Financeiras 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em fundamentos 
em noções gerais de autoria, normas, 

planejamento, execução e evidenciação dos 
trabalhos de uma auditoria independente. É 

voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



170 Estratégia e Negócios Balanced Scorecard FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gestão empresarial e buscam aprimorar 
seus conhecimentos na construção do balanced 

scorecard, suas vantagens, perspectivas, 
estratégias, proposta de valor e 

operacionalização da estratégia. É voltado para 
quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 

171 Liderança e Pessoas Coaching e Mentoring FGV EAD 30 

Profissionais, que atuam na área de gestão de 
pessoas e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em ambiente de negócios, no 
desenvolvimento pessoal e profissional. É 
voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

172 Liderança e Pessoas Competências Gerenciais FGV EAD 30 

Profissionais graduados ou não que desejam 
ampliar seus conhecimentos sobre assuntos 

relacionados ao tema do curso. 

173 Direito Direito Tributário FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em tributos, limitações 

constitucionais, obrigação tributária e locação. É 
voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 
  



174 Direito Compliance FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e gestão e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em sistemas de gestão de 
compliance. É voltado para quem deseja 

compartilhar conhecimentos, trocar experiências 
e expandir seu networking, além, de uma 

aplicação mais rápida e prática. 

175 Estratégia e Negócios 
Comunicação de Eventos 

esportivos 
FGV EAD 30 

Profissionais que atuam ou pretendem atuar na 
cadeia produtiva do esporte, dirigentes, atletas, 

ex-atletas, treinadores, preparadores físicos, 
executivos, gestores públicos, empreendedores, 
além de universitários interessados em ingressar 
no mercado esportivo e àqueles que desejam se 
preparar para posições gerenciais e de liderança 

no segmento. 

176  Marketing e Vendas 
Comunicação, planejamento e 

convergência de mídias  
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de marketing e vendas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos a respeitos de campanhas 
de marketing, ferramentas de comunicação: off-
line e on-line e planejamento da comunicação. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática.Compreender as dinâmicas do 
ambiente da comunicação de marketing na era 
digital, realizando o diagnóstico situacional da 
comunicação de marketing, além de identificar 
as ferramentas de comunicação de marketing 

existentes. 



177 Marketing e Vendas 
Consumo e Processo Decisório de 

Compra 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de marketing e vendas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos a respeito do perfil do 
comportamento do consumidor brasileiro. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

178 Economia e Finanças 
Contabilidade de Ativos 

Relevantes 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos na elaboração e 
divulgação de relatório contábil-financeiro, 
instrumentos financeiros básicos, conceitos 

gerais de estoque, imobilizado, propriedades 
para investimento, ativos biológicos e 

intangíveis. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

179 Economia e Finanças 
Contabilidade de Receitas, 

Contingências e Grupos 
Empresariais 

FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos na estrutura 
conceitual para elaboração e divulgação de 

relatórios – balanço patrimonial (BP) e 
demonstração do resultado (DRE), provisão, 

ativo e passivo contingente, receita de vendas e 
de serviços, investimentos em controladas e 

coligadas.É voltado para quem deseja 
compartilhar conhecimentos, trocar experiências 

e expandir seu networking, além, de uma 
aplicação mais rápida e prática. 



180 Economia e Finanças Contabilidade Financeira FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de economia e finanças e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em demonstrações 
contábeis, sistema de informação contábil e 

análise econômico-financeira. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

181 Economia e Finanças Controladoria FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em sistemas de 
controle gerencial, preços de transferência: 

aplicações gerenciais e análise de relatórios de 
desempenho financeiro. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

182 Marketing e Vendas 
Criação, Desenvolvimento e 

Gestão de Produtos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de marketing e vendas e buscam aprimorar 
seus conhecimentos em concepção de produto, 
estrutura da oferta e desenvolvimento de novos 

produtos. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



183 Direito Direito Ambiental FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 

conhecimentos sobre os conceitos básicos do 
Direito Ambiental, competências constitucionais 
em matéria ambiental, Sistema Nacional de Meio 

Ambiente e Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

184 Direito Direito Contratual FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em negociação, formação e 
extinção do contrato.É voltado para quem deseja 
compartilhar conhecimentos, trocar experiências 

e expandir seu networking, além, de uma 
aplicação mais rápida e prática. 

185 Direito Direito Contratual FGV EAD 30 

O curso Direito Contratual é recomendado para 
profissionais, graduados ou não, que atuam na 

área de direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em negociação, formação e 

extinção do contrato. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



186 Direito Direito das Agências Reguladoras FGV EAD 30 

O curso Direito das Agências Reguladoras é 
recomendado para profissionais, graduados ou 

não, que atuam na área de direito e buscam 
aprimorar seus conhecimentos em regulação. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

187 
Gestão de Setores 

Específicos 
Direito Desportivo FGV EAD 30 

O curso Direito Desportivo é recomendado para 
profissionais, graduados ou não, que atuam ou 

pretendem atuar na cadeia produtiva do esporte, 
dirigentes, atletas, ex-atletas, treinadores, 
preparadores físicos, executivos, gestores 

públicos, empreendedores e todos os envolvidos 
na cadeia do esporte, além de universitários 

interessados em ingressar no mercado esportivo 
e àqueles que desejam se preparar para posições 

gerenciais e de liderança no segmento. 

188 Direito Direito do Seguro e Resseguro FGV EAD 30 

O curso Direito do Seguro e Resseguro é 
recomendado para profissionais, graduados ou 

não, que atuam na área de direito e buscam 
aprimorar seus conhecimentos em contratos de 

seguro e resseguro. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



189 Direito Direito do Trabalho FGV EAD 30 

O curso Direito do Trabalho é recomendado para 
profissionais, graduados ou não, que atuam na 

área de direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos na relação de trabalho e 

emprego, Conteúdo do contrato de trabalho e 
extinção do mesmo. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

190 Direito Direito Empresarial para Gestores FGV EAD 30 

O curso Direito Empresarial para Gestores é 
recomendado para profissionais, graduados ou 
não, da área do Direito ou de outras áreas de 

conhecimento que atuam ou pretendam atuar 
na área de Direito Empresarial. 

191 Direito Direito Imobiliário FGV EAD 30 

O curso Direito Imobiliário é recomendado para 
profissionais, graduados ou não, que atuam na 

área do direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos no direito imobiliário: 

condomínio, empreendimentos, locações e 
investimentos imobiliários. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

192 Direito Direito Municipal FGV EAD 30 

O curso Direito Municipal é recomendado para 
profissionais, graduados ou não, que atuam na 

área de direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos neste campo do Direito. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



193 Direito Direito para Startups FGV EAD 30 

O curso Direito Para Startups é recomendado 
para profissionais, graduados ou não, que atuam 

na área de direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em concepção de startup, 
impactos e avaliação de riscos, política de 

privacidade e fontes externas de financiamento. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

194 Direito 
Direito Societário: Sociedade 

Anônima 
FGV EAD 30 

O curso Direito Societário: Sociedade Anônima é 
recomendado para profissionais, graduados ou 

não, que atuam na área de direito e buscam 
aprimorar seus conhecimentos em sociedade por 

ações. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

195 Marketing e Vendas 
E-Commerce e Modelo de 

Negócios Digitais 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de marketing e vendas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos a respeitos do comércio 
digital e suas particularidades, bem como sua 
plataformas e ferramentas de apoio a decisão. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. Compreender as dinâmicas do 
ambiente do mercado digital e aprender formas 

de atuação. 



196  Economia e Finanças Economia Empresarial FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos na teoria da 
demanda e da oferta, em mercados competitivos 
e não competitivos, na mensuração da atividade 
econômica: produção e preços, em balanços de 

pagamento, políticas monetárias/ fiscal e a 
estabilização da economia.É voltado para quem 

deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 

197 Marketing e Vendas 
Estratégias de Distribuição 

Omnichannel e Trade Marketing 
FGV EAD 30 

Profissionais que atuam nas áreas de marketing 
e vendas e buscam aprimorar seus 

conhecimentos a respeito dos canais de 
distribuição utilizados por uma empresa. É 

voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. Compreender as dinâmicas do 
mercado varejista e suas tendências. 

198 Marketing e Vendas 
Estratégias de Precificação de 

Produtos e Serviços 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de marketing e vendas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em aspectos 
mercadológicos, tributários e financeiros. É 

voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



199 Estratégia e Negócios 
Estrutura e Processos 

Organizacionais 
FGV EAD 30 

Para profissionais, graduados ou não, que atuam 
na área de gestão e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em organização, estrutura 

organizacional, gestão por processos e mudança 
organizacional.  É voltado para quem deseja 

compartilhar conhecimentos, trocar experiências 
e expandir seu networking, além, de uma 

aplicação mais rápida e prática 

200 Estratégia e Negócios Ética e Sustentabilidade FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de responsabilidade social e 

sustentabilidade e buscam aprimorar seus 
conhecimentos sobre os conceitos de ética, 

moral e valores, sustentabilidade como 
vantagem competitiva e governança corporativa. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

201 Direito 
Falências e Recuperação de 

Empresas 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos na lei 11.101/2005, em 

legitimidade e administração na falência, 
aprovação ou rejeição do plano de recuperação e 
aspectos gerais do plano especial. É voltado para 
quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 



202 Economia e Finanças Finanças Corporativas FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos na conceituação 
de finanças, nas funções do gestor financeiro, na 

relação risco versus retorno, na determinação 
dos fluxos de caixa, em indicadores básicos para 
a análise de viabilidade de investimentos e nos 

fundamentos para a avaliação de empresas. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

203 Economia e Finanças 
Finanças Internacionais e Política 

Macroeconômica 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos na globalização, 
finanças internacionais, balanço de pagamentos, 
moeda, câmbio e políticas macroeconômicas de 

ajustamento. É voltado para quem deseja 
compartilhar conhecimentos, trocar experiências 

e expandir seu networking, além, de uma 
aplicação mais rápida e prática. 



204 
Tecnologia e Ciência 

de Dados 
Gestão Estratégica e Tecnologia da 

Informação 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de métodos quantitativos e tecnologia e 

buscam aprimorar seus conhecimentos em 
melhores técnicas, infraestrutura, segurança e 

governança de TI e aplicações nas organizações. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

205 
Educação e 

Humanidades 
Formação para Gestores de 

Unidade Escolar 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de educação e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em educação, gestão de 
recursos, planejamento e gestão estratégica.É 

voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

206  Estratégia e Negócios 
Gerenciamento da Comunicação e 

Stakeholders em Projetos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de projetos e buscam aprimorar seus 
conhecimentos sobre o envolvimento dos 

Stakeholders em projetos, aspectos 
comportamentais e processo de mudança, visão 
geral, controle e planejamento da comunicação. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



207 Estratégia e Negócios 
Gerenciamento da Qualidade em 

Projetos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de projetos e buscam aprimorar seus 
conhecimentos sobre o planejamento do 
gerenciamento, controle e garantida da 

qualidade em projetos. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

208 Estratégia e Negócios 
Gerenciamento de Custos em 

Projetos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de projetos e buscam aprimorar seus 
conhecimentos sobre os tipos, estimativa e 

controle de custos presentes no orçamento de 
determinado projeto. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

209  Estratégia e Negócios 
Gerenciamento de Portfólio e 

PMO 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de projetos e buscam aprimorar seus 
conhecimentos sobre os fundamentos do 

gerenciamento de portfólio e do escritório de 
gerenciamento de projetos (EGP), metodologia 
de gerenciamento de portfólio, maturidade em 

gerenciamento de projetos e do EGP e a 
implementação dos escritórios de 

gerenciamento de projetos. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



210 Estratégia e Negócios 
Gerenciamento de Riscos em 

Projetos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de projetos e buscam aprimorar seus 
conhecimentos sobre a contextualização, 

planejamento do gerenciamento das análises e 
controle dos riscos em projetos e determinadas 

ferramentas de análise quantitativa para 
projeções de qualificação e quantificação.É 

voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

211  Estratégia e Negócios 
Gerenciamento do Cronograma 

em Projetos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de projetos e buscam aprimorar seus 

conhecimentos sobre gerenciamento de tempo 
em projetos, estimativa de recursos, definição e 
controle do cronograma, teoria das restrições e 

corrente crítica. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

212 Estratégia e Negócios 
Gerenciamento do Escopo em 

Projetos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de projetos e buscam aprimorar seus 

conhecimentos sobre os fundamentos, processos 
e planejamento do gerenciamento do escopo, a 

coleta de requisitos e suas finalidades, a 
definição, validação e controle do escopo. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



213 Estratégia e Negócios 
Gestão da Informação e do 

Conhecimento 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam ou 
desejam atuar na área de gestão da informação, 

e buscam aprimorar seus conhecimentos em 
modelos de gestão do conhecimento, estratégias 

para implementação de ambientes de 
informação e conhecimento. É voltado para 

quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 

214 Estratégia e Negócios Gestão da Qualidade e Processos FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de gestão, produção e qualidade nos 

diferentes níveis das organizações e buscam 
aprimorar seus conhecimentos em gestão por 

processos, ferramentas e metodologias, normas 
ISO 9001 e métodos de gestão.É voltado para 

quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 

215  Economia e Finanças Matemática Financeira FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em taxa de juros, 
regime de juros simples e compostos, sistema de 

amortização, descontos e VPL e TIR. 
 É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



216 Direito Mediação e Arbitragem FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em educação, gestão de 

recursos, planejamento e gestão estratégica. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

217 Marketing e Vendas 
Mídias Sociais: Planejamento, 

Implementação e Monitoramento 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de marketing e vendas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos no mercado midiático 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

218 Liderança e Pessoas 
Modelos de Gestão e Clima 

Organizacional 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gestão de pessoas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em modelos de gestão, 
motivação e ética, avaliação de desempenho e 

clima organizacional. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



219 Estratégia e Negócios 
Negociação e Administração de 

Conflitos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gestão de pessoas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em processo de negociação, 
aspectos relacionais e negociações empresariais 
e estratégias de persuasão.É voltado para quem 

deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 

220 Direito Novo Código de Processo Civil FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em normas fundamentais do 
processo civil. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

221 Economia e Finanças Orçamento e Controle FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em planejamento 
empresarial e orçamentário, orçamento de 

receita e gastos e de investimentos e 
financiamentos e controle orçamentário. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



222 Marketing e Vendas Pesquisa de Mercado FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de marketing e vendas e buscam aprimorar 
seus conhecimentos em sistemas de informação, 

pesquisa quantitativa e qualitativa. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

223 Marketing e Vendas 
Planejamento Estratégico de 

Marketing 
FGV EAD 30 

Profissionais que atuam nas áreas de marketing 
e vendas e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em planejamento, oportunidades 
de negócios, formulação de objetivos e metas. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

224 Direito 
Responsabilidade Civil: 

Interpretação e Temas da 
Atualidade 

FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 

conhecimentos sobre o conceito de 
responsabilidade civil, dano, CDC e 
responsabilidade civil contratual. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



225 
Tecnologia e Ciência 

de Dados 
Gestão Estratégica da Tecnologia 

da Informação 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de métodos quantitativos e tecnologia e 

buscam aprimorar seus conhecimentos em 
melhores técnicas, infraestrutura, segurança e 

governança de TI e aplicações nas organizações.É 
voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

226 Estratégia e Negócios Gestão Estratégica de Carbono FGV EAD 30 

Profissionais que atuam na área ambiental, e 
buscam aprimorar seus conhecimentos em 
mercado de carbono e o cenário brasileiro, 

mudanças do clima, histórico das negociações 
internacionais e situação brasileira e o processo 
de obtenção de créditos de carbono. É voltado 

para quem deseja compartilhar conhecimentos, 
trocar experiências e expandir seu networking, 
além, de uma aplicação mais rápida e prática. 



227 
Gestão de Setores 

Específicos 
Gestão Estratégica de Esportes FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam ou 
pretendem atuar na cadeia produtiva do esporte, 

dirigentes, atletas, ex-atletas, treinadores, 
preparadores físicos, executivos, gestores 

públicos, empreendedores e todos os envolvidos 
na cadeia do esporte, além de universitários 

interessados em ingressar no mercado esportivo 
e àqueles que desejam se preparar para posições 
gerenciais e de liderança no segmento. É voltado 
para quem deseja compartilhar conhecimentos, 
trocar experiências e expandir seu networking, 
além, de uma aplicação mais rápida e prática. 

228 Estratégia e Negócios Governança Corporativa FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gestão empresarial e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em fundamentos, 
estruturas, práticas e códigos de governança 

corporativa e na qualidade da gestão. É voltado 
para quem deseja compartilhar conhecimentos, 
trocar experiências e expandir seu networking, 
além, de uma aplicação mais rápida e prática. 



229 Direito Inglês Jurídico FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em contrato internacional e 
direito processual. É interessante que o 

profissional tenha alguma proficiência em inglês. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

230 Estratégia e Negócios Inovação Estratégica FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área e buscam aprimorar suas habilidades e 
liderar um processo de inovação e utilizar 

técnicas que tornarão o processo de inovação 
mais viável. É voltado para quem deseja 

compartilhar conhecimentos, trocar experiências 
e expandir seu networking, além, de uma 

aplicação mais rápida e prática. 

231 Liderança e Pessoas Liderança de Equipes FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gestão de pessoas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em liderança, grupos e 
equipes e comunicação. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



232 Liderança e Pessoas Liderança e Motivação FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gestão de pessoas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em liderança, grupos e 
equipes e comunicação. É voltado para quem 

deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 

233 Estratégia e Negócios Logística do Varejo FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam ou 
desejam atuar na área de logística, para 

desenvolver ou aprimorar a área de logística de 
suas empresas, com as ferramentas e técnicas 
atuais. é destinado a profissionais que estejam 

de alguma forma envolvidos com a estratégia do 
negócio, seja decidindo sobre rumos da empre. É 

voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

234 Marketing e Vendas Marketing FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de marketing e vendas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em fundamentos de 
marketing, marketing estratégico e tecnologia. É 

voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



235 Direito 
Direito Societário: Sociedade 

LTDA. 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de direito e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em sociedades limitadas. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

236 Marketing e Vendas Gestão das Tecnologias Digitais FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área e buscam aprimorar seus conhecimentos 

Tecnologias Digitais. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

237 Economia e Finanças Gestão de Crédito e Risco FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de gestão, economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em decisão e 
operação de crédito e riscos da atividade 

bancária. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

238 Economia e Finanças Gestão de Custos FGV EAD 30 

O curso Gestão de Custos é recomendado para 
profissionais, graduados ou não, que atuam nas 

áreas de economia e finanças e buscam 
aprimorar seus conhecimentos em métodos de 

custeio, tomada de decisão e formação de 
preços. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



239 Liderança e Pessoas Gestão de Pessoas FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gestão de pessoas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em modelos de gestão, 
mudanças e impactos nas organizações e no 

papel do líder atualmente. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

240 Estratégia e Negócios Gestão de Projetos FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gerenciamento de projetos e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em conceitos e 
características dos projetos, negociação, 

processos e metodologias ágeis.É voltado para 
quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática. 

241 Marketing e Vendas Gestão de Serviços FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, da área de 
Marketing e Vendas ou de outras áreas de 

conhecimento que atuam ou pretendam atuar 
na área. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



242 Economia e Finanças Gestão de Tributos FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de economia e finanças e buscam aprimorar 
seus conhecimentos em tributo e planejamento 

tributário, IRPJ e tributos incidentes sobre o 
faturamento. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 
  

243 Marketing e Vendas Gestão de Vendas FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de marketing e vendas e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em práticas comerciais, 
estratégia na administração da força de vendas e 

o modelo SAP. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 
  

244 Economia e Finanças Gestão de Capital de Giro FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam nas 
áreas de economia e finanças e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em análise e 
dimensionamento do capital de giro, orçamento 

de caixa e estratégias operacionais. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



245 Estratégia e Negócios Gestão Estratégica FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de gestão empresarial e buscam aprimorar 

seus conhecimentos em administração 
estratégica, análise de ambientes e nas 

perspectivas do balanced scorecard. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

246 Estratégia e Negócios 
Tendências em Gerenciamento de 

Projetos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de Estratégia e Negócios, e buscam 

aprimorar seus conhecimentos em 
gerenciamento de projetos, suas práticas e 

tendências.É voltado para quem deseja 
compartilhar conhecimentos, trocar experiências 

e expandir seu networking, além, de uma 
aplicação mais rápida e prática. 

247 
Tecnologia e Ciência 

de Dados 
Transformação Digital FGV EAD 30 

Profissionais que atuam na área de 
transformação digital, e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em aplicações e implicações da 

transformação digital e suas tecnologias. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

248 Marketing e Vendas 
UX: User Experience e Plataformas 

Digitais 
FGV EAD 30 

Profissionais que atuam na área de Marketing e 
Vendas, e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em User Experience, sua 
concepção e práticas. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



249 
Gestão de Setores 

Específicos 
Viabilidade de Empreendimentos 

e Incorporações Imobiliárias 
FGV EAD 30 

Profissionais que buscam aprimorar seus 
conhecimentos em fundamentos e principais 

questões inerentes às incorporações imobiliárias, 
em questões sobre o desenvolvimento 

imobiliário e estudos de viabilidade, tanto no 
nível estático quanto no nível dinâmico. 

250 Estratégia e Negócios Avaliação de Impactos Ambientais FGV EAD 30 

Profissionais que atuam na área ambiental, e 
buscam aprimorar seus conhecimentos em 

avaliação de impactos ambientais, sua evolução 
e as etapas e estruturas do EIA/Rima. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

251 Estratégia e Negócios 
Gerenciamento de Aquisições em 

Projetos 
FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área de projetos e buscam aprimorar seus 

conhecimentos sobre o processo de 
planejamento e gerenciamento de aquisições em 

projetos, instrumento contratual, condução, 
administração e encerramento das aquisições. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



252 Estratégia e Negócios 
Gerenciamento de Recursos em 

Projetos 
FGV EAD 30 

O curso Gerenciamento de Recursos em Projetos 
é recomendado para profissionais, graduados ou 

não, que atuam na área de projetos e buscam 
aprimorar seus conhecimentos sobre os desafios 

atuais no gerenciamento de recursos nas 
organizações e a atuação do gerente de projetos 

no planejamento de recursos humanos, 
desenvolvimento e gerenciamento da equipe.É 

voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

253 
Educação e 

Humanidades 
Instrumentos de Avaliação na 

Educação 
FGV EAD 30 

O curso Instrumentos de avaliação na Educação é 
recomendado para profissionais, graduados ou 

não, que atuam na área de educação, 
especialmente, professores, gestores e 

secretários de escola que buscam aprimorar seus 
conhecimentos sobre os elementos que 

estruturam uma avaliação. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

254  Marketing e Vendas 
Marketing de Varejo na Era 

Omnichannel 
FGV EAD 30 

O curso Marketing de Varejo na Era Omnichannel 
é recomendado para profissionais, graduados ou 
não, que atuam nas áreas de marketing e vendas 

e buscam aprimorar seus conhecimentos a 
respeito da convergência de todos os canais 

utilizados por uma empresa. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. Compreender as dinâmicas do 
mercado varejista e suas tendências. 



255 Estratégia e Negócios Meio Ambiente e Sustentabilidade FGV EAD 30 

Profissionais, graduados ou não, que atuam na 
área e buscam aprimorar seus conhecimentos 
com relação à dinâmica sustentável e evolução 
histórica da questão ambiental e do conceito 

sustentável. 
 É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

256 Economia e Finanças 
Métodos Quantitativos Aplicados 

a Finanças 
FGV EAD 30h 

O curso Métodos Quantitativos Aplicados a 
Finanças é recomendado para profissionais, 
graduados ou não, que atuam nas áreas de 

economia e finanças e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em estatística descritiva e 

probabilidade e amostragem e distribuição. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



257 Marketing e Vendas Métricas de Marketing FGV EAD 30h 

O curso Métricas de Marketing é recomendado 
para profissionais, graduados ou não, que atuam 

nas áreas de marketing e vendas e buscam 
aprimorar seus conhecimentos em medidas 
financeiras e de rentabilidade e medidas de 

promoção e do mix de marketing.É voltado para 
quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar 
experiências e expandir seu networking, além, de 

uma aplicação mais rápida e prática.É indicado 
que os interessados possuam conhecimento 

prévio em Power BI, para prática das atividades 
propostas. 

258 Marketing e Vendas Mobile Marketing FGV EAD 30h 

O curso Mobile Marketing é recomendado para 
profissionais que atuam na área de Marketing e 

Vendas, e buscam aprimorar seus 
conhecimentos em marketing mobile, sua 

dinâmica, campanhas, métricas e tendências. 
É voltado para quem deseja compartilhar 

conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 

259 Estratégia e Negócios 
Práticas de Gestão Empresarial 

Sustentável 
FGV EAD 30h 

O curso Práticas de Gestão Empresarial 
Sustentável é recomendado para profissionais, 

graduados ou não, que atuam na área de 
Estratégia e Negócios, e buscam aprimorar seus 

conhecimentos em sustentabilidade empresarial, 
os seus desafios e o futuro. 

É voltado para quem deseja compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e expandir 
seu networking, além, de uma aplicação mais 

rápida e prática. 



260 
Gestão de Setores 

Específicos 
FGV/FIFA/CIES Aperfeiçoamentos 

em Gestão de Esportes 
FGV EAD 188h 

O curso FGV/FIFA/CIES - Aperfeiçoamento em 
Gestão de Esportes é recomendado para 

profissionais, graduados ou não, que atuam ou 
pretendem atuar na cadeia produtiva do esporte, 

dirigentes, atletas, ex-atletas, treinadores, 
preparadores físicos, executivos, gestores 

públicos, empreendedores e todos os envolvidos 
na cadeia do esporte, além de universitários 

interessados em ingressar no mercado esportivo 
e àqueles que desejam se preparar para posições 

gerenciais e de liderança no segmento. 

261 Science Principles of Biochemistry Harvard On line Learning 
15 

semanas 

Princípios de Bioquímica integra uma introdução 
à estrutura das macromoléculas e uma 

abordagem bioquímica da função celular. Os 
tópicos que abordam a função das proteínas 

incluirão a cinética enzimática, a caracterização 
das principais vias metabólicas e sua 

interconexão em redes fortemente reguladas e a 
manipulação de enzimas e vias com mutações ou 

drogas. Uma exploração de células simples 
(glóbulos vermelhos) para tecidos mais 

complexos (músculo e fígado) será usada como 
estrutura para discutir a progressão da 

complexidade metabólica. Os alunos também 
desenvolverão habilidades analíticas e de 

resolução de problemas que são geralmente 
aplicáveis às ciências da vida. 



262 Data Science Statistics and R Harvard On line Learning 4 semanas 

Aprenderemos o básico da inferência estatística 
para entender e computar valores de p e 

intervalos de confiança, enquanto analisamos 
dados com R. Fornecemos exemplos de 

programação R de uma maneira que ajudará a 
estabelecer a conexão entre conceitos e 

implementação. Conjuntos de problemas que 
requerem programação R serão usados para 

testar o entendimento e a capacidade de 
implementar análises básicas de dados. 

Usaremos técnicas de visualização para explorar 
novos conjuntos de dados e determinar a 

abordagem mais apropriada. Descreveremos 
técnicas estatísticas robustas como alternativas 
quando os dados não se ajustarem às premissas 

exigidas pelas abordagens padrão. Usando 
scripts R para analisar dados, você aprenderá o 
básico da realização de pesquisas reproduzíveis. 

263 Data Science 
Introduction to Linear Models and 

Matrix Algebra 
Harvard On line Learning 4 semanas 

A álgebra matricial é subjacente a muitas das 
ferramentas atuais para projeto experimental e 
análise de dados de alta dimensão. Neste curso 

introdutório de análise de dados, usaremos 
álgebra matricial para representar os modelos 

lineares que comumente são usados para 
modelar diferenças entre unidades 

experimentais. Realizamos inferência estatística 
sobre essas diferenças. Ao longo do curso, 
usaremos a linguagem de programação R. 



264 Data Science High-Dimensional Data Analysis Harvard On line Learning 4 semanas 

Se você está interessado em análise e 
interpretação de dados, este é o curso de ciência 
de dados para você. Começamos aprendendo a 
definição matemática de distância e a usamos 
para motivar o uso da decomposição de valor 

singular (SVD) para redução de dimensão e 
dimensionamento multidimensional e sua 
conexão com a análise de componentes 

principais. Aprenderemos sobre o  efeito de lote 
: o problema analítico de dados mais desafiador 
da genômica atualmente e descreveremos como 

as técnicas podem ser usadas para detectar e 
ajustar os efeitos de lote. Especificamente, 
descreveremos a análise de componentes 

principais e a análise fatorial e demonstraremos 
como esses conceitos são aplicados à 

visualização e análise de dados de dados 
experimentais de alto rendimento. 

265 Mathematics Introduction to Probability Harvard On line Learning 7 semanas 

Probabilidade e estatística ajudam a levar a 
lógica a um mundo repleto de aleatoriedade e 
incerteza. Este curso fornecerá as ferramentas 

necessárias para entender dados, ciência, 
filosofia, engenharia, economia e finanças. Você 
aprenderá não apenas como resolver problemas 
técnicos desafiadores, mas também como aplicar 

essas soluções na vida cotidiana. 



266 Health & Medicine 
Strengthening Community Health 

Worker Programs 
Harvard On line Learning 6 semanas 

Este curso apresenta aos alunos os conceitos 
básicos dos programas comunitários de 
profissionais de saúde e explora o que é 

necessário para criar e fortalecer programas em 
larga escala, a fim de melhorar o acesso a 

serviços de saúde de alta qualidade. O currículo 
destaca os principais componentes do projeto de 
sistemas de saúde comunitários, aborda desafios 

comuns de gerenciamento e mostra as lições 
aprendidas de vários colaboradores - de 

profissionais de nível comunitário a líderes 
governamentais e outros especialistas globais 

em saúde. Por meio de estudos de caso de países 
exemplares (incluindo Etiópia, Bangladesh e 

Libéria), os participantes aprenderão com líderes 
de todo o mundo como advogar, criar e otimizar 

programas comunitários de trabalhadores da 
saúde. 

267 Mathematics 
Fat Chance: Probability from the 

Ground Up 
Harvard On line Learning 7 semanas 

Nos Módulos 1 e 2, você aprenderá as 
habilidades básicas de contagem que 

desenvolverá ao longo do curso. No Módulo 3, 
você aplicará essas habilidades a problemas 

simples de probabilidade. Nos Módulos 4 a 6, 
você explorará como essas idéias e técnicas 
podem ser adaptadas para responder a uma 

maior variedade de problemas de probabilidade. 
Por fim, no Módulo 7, você será apresentado às 
estatísticas através da noção de valor esperado, 
variação e distribuição normal. Você verá como 
usar essas idéias para aproximar probabilidades 

em situações em que é difícil calcular seus 
valores exatos. 



268 Humanities 
PredictionX: Omens, Oracles & 

Prophecies 
Harvard On line Learning 1 semana 

PredictionX, que examina nossos esforços para 
prever o futuro em toda a história registrada. Os 

cursos do PredictionX abrangerão tópicos de 
presságios e oráculos em civilizações antigas, 

discutidos neste curso, à evolução da abordagem 
geral da ciência mais adotada atualmente, bem 
como simulações de computador modernas e o 
papel que desempenham na previsão de nossos 

futuros hoje. 

269 Data Science Data Science: Capstone Harvard On line Learning 2 semanas 

Para se tornar um cientista de dados 
especializado, você precisa de prática e 

experiência. Ao concluir este projeto, você terá a 
oportunidade de aplicar os conhecimentos e as 

habilidades em análise de dados R adquiridos ao 
longo da série. Este projeto final testará suas 

habilidades em visualização de dados, 
probabilidade, inferência e modelagem, 

organização de dados, organização de dados, 
regressão e aprendizado de máquina. 

270 Data Science Data Science: R Basics Harvard On line Learning 8 semanas 

Programa de Certificação Profissional em Ciência 
de Dados, este curso apresentará os conceitos 
básicos da programação R. Você pode reter R 

melhor quando aprender a resolver um 
problema específico, para usar um conjunto de 

dados do mundo real.  



271 Data Science 
Data Science: Inference and 

Modeling 
Harvard On line Learning 8 semanas 

Este curso mostrará como a inferência e a 
modelagem podem ser aplicadas para 

desenvolver as abordagens estatísticas que 
tornam as pesquisas uma ferramenta eficaz e 
mostraremos como fazer isso usando R. Você 

aprenderá os conceitos necessários para definir 
estimativas e margens de erros e aprenderá 
como você pode usá-las para fazer previsões 
relativamente bem e também fornecer uma 

estimativa da precisão de sua previsão.  

272 Data Science Data Science: Probability Harvard On line Learning 8 semanas 

Neste curso, parte do nosso Programa de 
Certificação Profissional em Ciência de Dados, 

você aprenderá conceitos valiosos na teoria das 
probabilidades. A motivação para este curso são 
as circunstâncias que cercam a crise financeira 
de 2007-2008. Parte do que causou essa crise 

financeira foi que o risco de alguns títulos 
vendidos por instituições financeiras foi 

subestimado. Para começar a entender esse 
evento muito complicado, precisamos entender 

o básico da probabilidade.  



273 Data Science Data Science: Wrangling Harvard On line Learning 8 semanas 

Neste curso, parte do nosso Programa de 
Certificação Profissional em Ciência de Dados, 
cobrimos várias etapas padrão do processo de 
organização de dados, como importar dados 
para R, organizar dados, processamento de 

strings, análise de HTML, trabalhar com datas e 
horas e mineração de texto. Raramente todas 

essas etapas de disputa são necessárias em uma 
única análise, mas um cientista de dados 

provavelmente enfrentará todas elas em algum 
momento.  

274 Data Science Data Science: Productivity Tools Harvard On line Learning 8 semanas 

Como usar o Unix / Linux para gerenciar seu 
sistema de arquivos. Como executar o controle 

de versão com o git. Como iniciar um repositório 
no GitHub. Como aproveitar os muitos recursos 

úteis fornecidos pelo Rstudio.  

275 Data Science Data Science: Linear Regression Harvard On line Learning 8 semanas 

A regressão linear é comumente usada para 
quantificar a relação entre duas ou mais 

variáveis. Também é usado para ajustar a 
confusão. Este curso, parte do nosso Programa 

de Certificação Profissional em Ciência de Dados, 
aborda como implementar a regressão linear e 

ajustar a confusão na prática usando R. 



276 Data Science Data Science: Machine Learning Harvard On line Learning 8 semanas 

Neste curso, parte do nosso Programa de 
Certificação Profissional em Ciência de Dados, 

você aprenderá algoritmos populares de 
aprendizado de máquina, análise de 

componentes principais e regularização criando 
um sistema de recomendação de filmes. 

277 Data Science Data Science: Visualization Harvard On line Learning 8 semanas 

Programa de Certificação Profissional em Ciência 
de Dados, este curso aborda os conceitos básicos 

de visualização de dados e análise exploratória 
de dados. Usaremos três exemplos motivadores 
e o ggplot2, um pacote de visualização de dados 
para a linguagem de programação estatística R. 

Começaremos com conjuntos de dados simples e 
depois passaremos para estudos de caso sobre 

tendências mundiais de saúde, economia e 
doenças infecciosas nos Estados Unidos. 

278 Computer Science Quantitative Methods for Biology Harvard On line Learning 
10 

semanas 

Para programadores experientes, este curso o 
ajudará a aprender o MATLAB de que você 

precisa, sem ser desacelerado pelos conceitos 
introdutórios que você já conhece. Se você já 

está familiarizado com Python, Javascript, r ou 
algum outro idioma, ajudaremos você a traduzir 

esse conhecimento para o MATLAB. 



279 Data Science 
Principles, Statistical and 
Computational Tools for 

Reproducible Data Science 
Harvard On line Learning 8 semanas 

Para atender às necessidades da comunidade 
científica, este curso examinará os fundamentos 

dos métodos e ferramentas para a pesquisa 
reproduzível. Liderados por professores 

experientes da Harvard TH Chan School of Public 
Health, você participará de seis módulos que 

incluirão vários estudos de caso que ilustram o 
impacto significativo dos métodos de pesquisa 

reproduzíveis nas descobertas científicas. 

280 Science 
Energy Within Environmental 

Constraints 
Harvard On line Learning 

10 
semanas 

Este curso é rico em detalhes de dispositivos 
reais e luz na teoria. Você não encontrará 

eletrodinâmica aqui, mas encontrará os painéis 
solares comerciais modernos o suficiente para 

estimar se eles seriam rentáveis para instalação 
em um determinado local. Enfatizamos os 

custos: a cascata de capital e os custos 
operacionais desde a extração de energia até os 
usos finais. Também enfatizamos comparações e 

trocas quantitativas: quanto mais custa a 
eletricidade dos painéis solares do que das 
usinas de carvão e quanta poluição evita? A 

energia solar é um investimento ambiental tão 
econômico quanto a energia nuclear ou a 

eficiência energética? E como incluímos outras 
considerações além do custo? 



281 Humanities Shakespeare’s Othello: The Moor Harvard On line Learning 3 semanas 

Neste curso, leremos o Othello de William 
Shakespeare   e discutiremos a peça sob uma 

variedade de perspectivas. O objetivo do curso 
não é cobrir tudo o que foi escrito no  Othello . 
Em vez disso, é encontrar um único ponto de 

entrada para nos ajudar a pensar na peça como 
um todo. Nosso ponto de entrada é contar 

histórias. Veremos como os personagens de 
Shakespeare contam histórias dentro da peça - 

sobre si mesmos, para si mesmos e entre si.  

282 Science 
Backyard Meteorology: The Science 

of Weather 
Harvard On line Learning 6 semanas 

Este curso explorará a ciência por trás dos 
sistemas climáticos, ensinando as habilidades 

observacionais necessárias para fazer uma 
previsão sem o uso de instrumentos ou modelos 

de computador. Discutiremos os processos 
físicos que impulsionam o clima e as forças 
globais que moldam os sistemas climáticos 

globais. Finalmente, examinaremos os limites da 
previsão tanto em observações humanas quanto 

em modelos computacionais. 

283 Humanities 
Shakespeare's The Merchant of 

Venice: Shylock 
Harvard On line Learning 3  semanas 

O professor de Harvard, Stephen Greenblatt 
(professor de ciências humanas da Universidade 
John Cogan), orienta os alunos através de uma 

exploração do inesquecível personagem de 
Shakespeare, Shylock, em O mercador de 

Veneza e suas origens históricas. 



284 Science 
Science & Cooking: From Haute 
Cuisine to Soft Matter Science 

(chemistry) 
Harvard On line Learning 6 semanas 

Durante cada semana deste curso, os chefs 
revelam os segredos por trás de algumas de suas 

criações culinárias mais famosas - geralmente 
em seus próprios restaurantes. Inspirada por 

esse domínio da culinária, a equipe de Harvard 
explicará a ciência por trás da receita. Os tópicos 
incluem: como as moléculas influenciam o sabor; 

o papel do calor na culinária; difusão, revelada 
pelo fenômeno da esferificação, a técnica 

culinária pioneira em Ferran Adrià.  

285 Health & Medicine 
Improving Global Health: Focusing 

on Quality and Safety 
Harvard On line Learning 8 semanas 

O curso foi desenvolvido para aqueles que se 
preocupam com saúde e cuidados com a saúde e 

desejam aprender mais sobre como medir e 
melhorar esse atendimento - para si mesmos, 

para suas instituições ou para seus países. Cada 
sessão será interativa e fornecerá ferramentas 
concretas que os alunos podem usar. Vamos 

capacitá-lo a fazer perguntas, propor soluções 
concretas e promover mudanças. 

286 Health & Medicine 
MalariaX: Defeating Malaria from 

the Genes to the Globe 
Harvard On line Learning 8 semanas 

Através de palestras fundamentais e entrevistas 
suplementares, este curso fornece aos 

participantes uma caixa de ferramentas de 
conhecimentos e habilidades. Os alunos serão 

orientados através da análise de dados do 
mundo real e seu uso efetivo na solução de 

problemas. As abordagens analíticas se 
concentram em como desenvolver e 

implementar estratégias de intervenção 
baseadas em evidências para contribuir com os 

esforços nacionais e locais de erradicação da 
malária. 



287 Programming/Business CS50 for Lawyers Harvard On line Learning 
10 

semanas 

Este curso é uma variante da introdução da 
Universidade de Harvard à ciência da 

computação, CS50, projetada especialmente 
para advogados (e estudantes de direito). 

288 ART & DESIGN 
Pyramids of Giza: Ancient Egyptian 

Art and Archaeology 
Harvard On line Learning 8 semanas 

Este curso introdutório explorará a arte, a 
arqueologia e a história em torno das pirâmides 
de Gizé. Aprenderemos sobre os faraós egípcios 

e altos funcionários da Era das Pirâmides, 
seguiremos os passos das grandes expedições do 

século XX e descobriremos como ferramentas 
digitais de ponta, como a modelagem 3D, estão 

reformulando a disciplina da Egiptologia. 

289 Health & Medicine 
Lessons from Ebola: Preventing the 

Next Pandemic 
Harvard On line Learning 4 semanas 

O curso contempla profissionais, especialistas e 
estudiosos que se concentrarão em cultivar uma 

melhor compreensão da epidemia de Ebola e 
implicações para os futuros sistemas de saúde 
para garantir que o mundo seja mais eficaz na 

prevenção da próxima pandemia. 



290 Social Sciences 
Child Protection: Children's Rights 

in Theory and Practice 
Harvard On line Learning 

11 
semanas 

Liderado por Jacqueline Bhabha, diretora de 
pesquisa do Harvard FXB Center for Health and 
Human Rights, este curso ensinará as causas e 
consequências de falhas na proteção infantil. 

Você considerará as estratégias, leis 
internacionais, padrões e recursos necessários 
para proteger todas as crianças. Você poderá 

vincular estruturas legais e abordagens de 
direitos da criança ao trabalho de formuladores 
de políticas, advogados, profissionais de saúde, 
educadores, policiais e assistentes sociais. Os 

alunos entenderão como podem garantir a 
proteção das crianças e aplicar estratégias de 

proteção infantil ao seu próprio trabalho. 

291 Humanities Sikhism Through Its Scriptures Harvard On line Learning 5 semanas 

Sikhi, vulgarmente conhecido como sikhismo, é 
uma tradição religiosa monoteísta fundada por 
Guru Nanak no Panjab do final do século XV no 
sul da Ásia. Hoje, os aproximadamente vinte e 
cinco a trinta milhões de adeptos de Sikhi podem 
ser encontrados em todo o mundo, tornando-o 
uma das seis principais religiões do mundo. Sikhi 
abrange várias instituições religiosas, sociais, 
econômicas e políticas, a maioria das quais 
foram estabelecidas e nutridas por Guru Nanak e 
seus nove sucessores, conhecidos como Sikh 
Gurus.  



292 Humanities 
Contemporary China: The People's 
Republic, Taiwan, and Hong Kong 

Harvard On line Learning 
15 

semanas 

Você examinará o período desde a ascensão de 
Deng Xiaoping em 1978 até o presente, usando 

as lentes da sociologia, ciência política e 
economia. Você aprenderá como a China 

manteve o governo de partido único em uma era 
de reforma e internacionalização e como os 

desenvolvimentos contemporâneos - como a 
concepção atual do "Sonho Chinês" - são 

influenciados pelos legados do passado da China. 
Você também examinará a Grande China com 

foco no modelo de Taiwan e no relacionamento 
de Taiwan com a República Popular da China. 

293 Humanities China and Communism Harvard On line Learning 
15 

semanas 

Este curso o ajudará a responder a essas 
perguntas importantes ao explorar as profundas 

mudanças culturais, intelectuais, políticas e 
econômicas deste período. Você aprenderá 
como a China comunista se encaixa em uma 

ordem socialista mundial mais ampla e como as 
interpretações históricas desse período reforçam 

ou desafiam a narrativa oficial da China hoje. 



294 Humanities Christianity Through Its Scriptures Harvard On line Learning 4 semanas 

Este curso de religião apresenta a Bíblia e suas 
escrituras e faz as perguntas: Quais são os 

conteúdos, idiomas e formas das Bíblias em 
vários momentos e lugares? Como os cristãos 

viveram suas histórias e ensinamentos? Como a 
história cristã reflete os usos contestados e 
variados das escrituras - no mundo romano 
antigo, onde o cristianismo começou, ao se 

espalhar pelo colonialismo europeu e americano, 
nas diversas formas adotadas em diversos locais 

do mundo? 

295 Humanities Hinduism Through Its Scriptures Harvard On line Learning 4 semanas 

Este curso de religião apresenta as fontes 
textuais ricas e diversas das quais milhões de 

hindus se inspiram há milênios. O Bhagavad Gita 
oferece idéias filosóficas a vários pensadores 
modernos. Este curso apresentará passagens 
importantes de importantes textos sagrados 

hindus, suas interpretações pelos modernos e 
lhe dará a oportunidade de se envolver com eles. 

296 Humanities Judaism Through Its Scriptures Harvard On line Learning 4 semanas 

Este curso de religião apresenta aos alunos a 
diversidade do cânone judeu em constante 

expansão e as maneiras igualmente diversas de 
lê-lo. Ele examinará como os judeus, antigos e 

modernos, extraíram inspiração e orientação dos 
textos tradicionais, ao mesmo tempo em que 

reinterpretam seu conteúdo à luz de novas 
circunstâncias. A religião que chamamos de 

"judaísmo" surge no nexo do texto, da 
interpretação e da tradição vivida. 



297 ART & DESIGN 
19th-Century Opera: Meyerbeer, 

Wagner, & Verdi 
Harvard On line Learning 6 semanas 

Viaje pela Europa central no século XIX para 
conhecer as estreias de Les Huguenots de 

Meyerbeer, Das Rheingold de Wagner e Otello 
de Verdi. Como complemento ao nosso curso de 
ópera do século XVIII, você será apresentado à 

ópera por meio de um estudo aprofundado 
dessas obras canônicas. Você aprenderá sobre os 

detalhes musicais de cada ópera e a influência 
cultural das obras, entendendo as circunstâncias 

de sua composição, performance de estreia e 
seu legado e significado hoje. 

298 ART & DESIGN 
18th-Century Opera: Handel & 

Mozart 
Harvard On line Learning 5 semanas 

Como os cantores e a orquestra interagem. 
Como o desempenho dessas obras mudou desde 
a estréia. As estruturas básicas da ópera barroca. 

Características essenciais da música clássica. 
Técnicas de Mozart para representar 

personagens através da música. Como comparar 
os contextos sociais e culturais das duas estreias.  

299 Programming 
CS50's Introduction to Computer 

Science 
Harvard On line Learning 

11 
semanas 

Uma introdução às empresas intelectuais da 
ciência da computação e da arte da 

programação. 

300 Programming 
CS50's Introduction to Game 

Development 
Harvard On line Learning 

12 
semanas 

Aprenda sobre o desenvolvimento de jogos 
interativos 2D e 3D neste curso prático, 

enquanto explora o design de jogos como Super 
Mario Bros., Pokémon, Angry Birds e muito mais. 

301 Programming 
CS50's Web Programming with 

Python and JavaScript 
Harvard On line Learning 

12 
semanas 

Este curso retoma o ponto em que o CS50 
termina, aprofundando o design e a 

implementação de aplicativos Web com Python, 
JavaScript e SQL usando estruturas como Flask, 

Django e Bootstrap. 



302 Programming 
CS50's Introduction to Artificial 

Intelligence with Python 
Harvard On line Learning 

14 
semanas 

A IA está transformando a maneira como 
vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Ao 
habilitar novas tecnologias, como carros 
autônomos e sistemas de recomendação, ou 
melhorar as antigas, como diagnóstico médico e 
mecanismos de busca, a demanda por 
conhecimento em IA e aprendizado de máquina 
está crescendo rapidamente. Este curso 
permitirá que você dê o primeiro passo para 
solucionar problemas importantes do mundo 
real e preparar sua carreira para o futuro. 

303 Science Fundamentals of Neuroscience Harvard On line Learning 5 semanas 

Neste primeiro curso, você aprenderá como os 
neurônios individuais usam a eletricidade para 

transmitir informações. Você construirá um 
neurônio, peça por peça, usando simulações 

interativas, depois viajará pelo campus de 
Harvard, onde verá o funcionamento interno de 

um laboratório e aprenderá a conduzir seus 
próprios experimentos de neurociência. 

 


