


Carga horária: 45 horas

Público alvo: Profissionais de

saúde com ênfase em

profissionais da medicina e

enfermagem que atuam em

atenção domiciliar e atenção

primária à saúde.



Formato: Ensino a Distância

Nível: Educação Profissional e

Tecnológica

Modalidade:

Qualificação Profissional



O objetivo do curso é proporcionar aos

profissionais de saúde aprimoramento

sobre a atenção domiciliar de situações

clínicas comuns em idosos. Este curso de

autoaprendizagem oportuniza a formação

dos profissionais através de casos clínicos

interativos que enfocam o desenvolvimento

do raciocínio clínico e o aprofundamento

dos conhecimentos.



Os temas dos casos clínicos

incluem a abordagem domiciliar

de doenças cardiovasculares,

diabetes, câncer, incapacidade

funcional, quedas, doença

pulmonar obstrutiva crônica,

problemas musculoesqueléticos e

de saúde mental.



Ferramentas interativas como escores,

calculadoras e escalas estão disponíveis para

subsidiar a avaliação da situação de saúde

dos idosos. O curso também provê materiais

com orientações sobre a temática para

cuidadores e usuários que podem ser

utilizados pelos profissionais em sua prática.

O pré-teste, o pós-teste e o desempenho no

desenvolvimento dos casos clínicos são

utilizados para a avaliação.



https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45385

ACESSO

https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45385




Carga horária: 45 horas

Público alvo: Profissionais de

saúde com ênfase em

profissionais da medicina e

enfermagem que atuam em

atenção primária à saúde.



Formato: Ensino a Distância

Modalidade

Qualificação Profissional



O objetivo do curso é proporcionar aos

profissionais de saúde aprimoramento em

situações clínicas comuns na Atenção Primária

à Saúde. Este curso de autoaprendizagem

oportuniza a formação dos profissionais através

de casos clínicos interativos que enfocam o

desenvolvimento do raciocínio clínico e o

aprofundamento dos conhecimentos em

diferentes grupos populacionais.



Os temas dos casos clínicos incluem a

abordagem em doenças crônicas não

transmissíveis, saúde mental, manejo de

dispneia, dor, tontura, tosse, febre,

tuberculose, hanseníase e urgência na

Atenção Primária à Saúde. Ferramentas

interativas como escores, calculadoras e

escalas estão disponíveis para subsidiar a

avaliação da situação de saúde.



O curso também provê materiais com

orientações sobre a temática para

cuidadores e usuários que podem ser

utilizados pelos profissionais em sua

prática. O pré-teste, o pós-teste e o

desempenho no desenvolvimento dos

casos clínicos são utilizados para a

avaliação.



https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45387

ACESSO

https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45387




Carga horária: 45 horas

Matricula: até 31/12/2019

Público alvo: 

Médicos, enfermeiros, e demais 

interessados no tema



Formato

Ensino a Distância 

Modalidade

Qualificação Profissional



O objetivo do curso é qualificar o

profissional sobre o manejo adequado de

pacientes com doenças do aparelho

digestivo na atenção primária em saúde.

Os conteúdos tratam de situações

baseadas em vivências clínicas, de modo

que a capacitação aproxima os alunos da

realidade da Unidade de Saúde tanto

quanto possível.



Composto de três unidades que

tratam de temas como: nutrição,

manejo de paciente com dependência

de álcool e tabaco, principais causas

de dor abdominal aguda, doença do

refluxo gastroesofágico, tais como

gastrite e úlcera péptica, entre outros.



https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45514

ACESSO

https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45514




Carga horária: 60 horas

Público alvo: Profissionais das 

Áreas da Saúde

Formato: Ensino a Distância

Modalidade: Qualificação 

Profissional



A avaliação em saúde

constitui um vasto e intenso

campo de práticas éticas,

políticas e técnicas com

forte incidência sobre os

serviços.



Os conceitos de qualidade, o debate sobre

desempenho, os mecanismos de

pagamento por performance, as demandas

por transparência nos investimentos

públicos, a formulação de estratégias, as

demandas de controle social e muitos dos

mecanismos de pactuação entre os entes

federados são processos intimamente

relacionados a práticas avaliativas.



Neste contexto e em sintonia com o

conjunto de ofertas de formação

oferecidos pela UNIFESP e UNASUS,

este curso de introdução a avaliação

em saúde é voltado a profissionais

graduados nas diversas áreas de

saúde que estejam em atividade

clínica, de gestão e de educação

permanente.



https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/44583

Matriculas: até 31/12/2019

ACESSO

https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/44583




Carga horária: 15 horas

Público alvo:

Preferencialmente, profissionais de saúde de 

níveis superior e médio que atuam na Atenção 

Básica do SUS.

Formato: Ensino a Distância

Nível: Educação Profissional e Tecnológica

Modalidade: Qualificação Profissional



Apresentamos nesse curso os principais

tópicos da prevenção e controle do tabagismo,

a identificação, o diagnóstico e a avaliação da

pessoa tabagista, bem como a intervenção e o

tratamento do tabagismo na Atenção Básica.

Ressaltamos que esse curso apresentará

evidências científicas atuais para a prevenção

e o controle do tabagismo, e destacamos a

necessidade de que você continue estudando

para se desenvolver e atualizar

profissionalmente.



https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45305

Matriculas: até 31/12/2019

ACESSO

https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45305




Carga horária: 15 horas

Público: Preferencialmente, profissionais de 

saúde de níveis superior e médio que atuam 

na Atenção Básica do SUS.

Formato: Ensino a Distância

Modalidade: Qualificação Profissional



Atualmente,  os serviços de saúde necessitam 

mudar a forma de atender à população, que é 

mais exigente e conhecedora dos seus 

direitos. Ao considerarem a forma de ver a 

vida pela sociedade, a superlotação das 

emergências e as longas filas de espera na 

Atenção Básica, os gestores passaram a 

buscar alternativas para o enfrentamento da 

nova realidade. 



Com o objetivo de sanar essa dificuldade, surgiram políticas e

ações voltadas para o primeiro atendimento, buscando acolher

a população de forma digna, trazendo, para as portas de

entrada dos serviços, o acolhimento com classificação de risco,

sempre respeitando os direitos da população, com um

atendimento no tempo certo e com equidade. Neste curso, o

estudante será capaz de:

i) Conhecer a Política de Humanização do SUS;

ii) Reconhecer a importância da utilização da classificação de

risco nas unidades de saúde;

iii) Aplicar o que propõe a classificação de risco, sem trazer

prejuízo aos demais usuários, sendo sensíveis às

peculiaridades e vulnerabilidades de cada cidadão.



https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45520

Matriculas: até 30/07/2020

ACESSO

https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45520




PÚBLICO-ALVO

Profissionais da Saúde 

CARGA-HORÁRIA

1 hora e 30 minutos

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso On-line gratuito sobre a dor 

do morador de rua é baseado na 

dissertação de mestrado profissional 

em enfermagem sobre a dor dos 

moradores de rua do centro de São 

Paulo e suas implicações nas 

atividades de vida diária dessa 

população



Aula 1: apresenta o curso sobre a dor do morador de rua e as 

bases fundamentais para o manejo e controle da dor;

Aula 2: aborda o contexto real de vida desses pacientes, sua 

cultura, a importância da avaliação da dor e suas características 

nessa população;

Aula 3: discute o desafio da avaliação da dor dentro do contexto 

do morador de rua, qual ferramenta utilizar e porque;

Aula 4: discorre sobre o desafio da aderência ao tratamento, 

como abordar e se relacionar com esse público para um 

cuidado menos prejudicado;

Aula 5: apresenta reflexões das autoras sobre o 

desenvolvimento do trabalho e as implicações para a prática 

clínica junto aos moradores de rua.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/a_dor_do_morador_de_rua

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/a_dor_do_morador_de_rua




PÚBLICO-ALVO

Enfermeiro

CARGA-HORÁRIA

37 minutos

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line gratuito tem como 

objetivo mostrar as implicações 

causadas pelas alterações do nível 

de consciência. Entre os tópicos 

abordados na aula estão a definição 

de consciência, as alterações normais 

e as patológicas, o 

estado confusional agudo e o nível da 

consciência - SRAA e Córtex.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/alteracao_do_nivel_de_consciencia

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/alteracao_do_nivel_de_consciencia




PÚBLICO-ALVO

Psicólogo e Profissionais da 

Saúde

CARGA-HORÁRIA

53min
INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line gratuito aborda a psicologia 

positiva como chave para que o paciente 

possa readquirir a qualidade de vida.

O curso propõe a psicologia positiva como 

chave para que o paciente possa readquirir a 

qualidade de vida, independentemente da 

reabilitação física. Permite entender as 

características de personalidade e saúde do 

paciente para aumentar o bem-estar e 

felicidade.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/caracteristicas_de_personalidade_e_saude

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/caracteristicas_de_personalidade_e_saude


CÁLCULO DE MEDICAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Enfermeiro e Farmacêutico

CARGA-HORÁRIA

40 minutos

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line gratuito tem como objetivo 

aprimorar os conhecimentos necessários 

para os cálculos no preparo, diluição e 

administração de medicamentos. Entre os 

temas abordados estão a transformação 

de soluções, cálculo de gotejamento de 

solução, permanganato de potássio 

(KMnO4) e rediluição em pediatria.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/calculo_de_medicacao_

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/calculo_de_medicacao_


PÚBLICO-ALVO

Profissionais da Saúde

CARGA-HORÁRIA

60min

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line gratuito apresenta discussões 

clínicas.

Com os constantes avanços da área da 

saúde, é importante manter-se atualizado. As 

reuniões científicas possibilitam acompanhar 

temas de destaque por meio de discussão de 

casos clínicos, estudos de caso e condutas 

baseadas em evidências.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/delirium_estado_confusional_agudo

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/delirium_estado_confusional_agudo




PÚBLICO-ALVO

Médico e Enfermeiro

CARGA-HORÁRIA

4 horas

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line gratuito apresenta uma 

revisão dos aspectos teóricos a respeito 

dos processos de atendimento às 

emergências pediátricas. Apresenta quatro 

módulos: American 

Heart Association (AHA), Asma, Choque 

séptico e Violência contra crianças e 

adolescentes.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/emergencias_pediatricas

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/emergencias_pediatricas


PÚBLICO-ALVO

Médico, Enfermeiro, Biomédico,

Farmacêutico, Fisioterapeuta,

Fonoaudiólogo, Nutricionista 

e Psicólogo

CARGA-HORÁRIA

30 minutos

INVESTIMENTO

Gratuito

METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO 

PACIENTE



O curso on-line gratuito reforça os 

conceitos sobre as 6 Metas 

Internacionais de Segurança do 

Paciente, que têm como propósito 

promover melhorias e propor 

soluções para a segurança do 

paciente nas áreas assistenciais.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/metas_internacionais_de_seguranca_do_paciente

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/metas_internacionais_de_seguranca_do_paciente


EXAME FÍSICO – ANAMNESE



PÚBLICO-ALVO

Enfermeiro

CARGA-HORÁRIA

30 minutos

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line gratuito tem como objetivo 

apresentar a melhor estratégia e postura 

para realizar uma anamnese eficaz. Entre 

os temas abordados estão os 

procedimentos antes e durante a 

Anamnese, informações a serem coletadas, 

habilidades e técnicas para enriquecer a 

Anamnese, abordagem de temas delicados.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/exame_fisico_anamnese

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/exame_fisico_anamnese


FARMACOVIGILÂNCIA



PÚBLICO-ALVO

Farmacêutico

CARGA-HORÁRIA

30 minutos

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line gratuito aborda os 

conceitos e a importância da 

farmacovigilância para o uso 

seguro de medicamentos ao 

prevenir, eliminar ou minimizar 

riscos e danos à saúde dos 

pacientes.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/farmacovigilancia

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/farmacovigilancia




PÚBLICO-ALVO

Farmacêutico

CARGA-HORÁRIA

8 HORAS

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line sobre Farmácia apresenta a 

política da prescrição médica, a segurança 

na prescrição médica, a organização, 

gerenciamento e armazenagem de 

medicamentos, preparo, dispensação e 

administração de medicamentos e 

dispensação de medicamentos 



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/farmacia

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/farmacia


MENINGITES 

E 

ENCEFALITES 

– CUIDADOS

PÚBLICO-ALVO
Médico

CARGA-HORÁRIA
42 minutos

INVESTIMENTO
Gratuito

Este curso on-line gratuito é uma video aula do dr.
Roberto Naun Franco Morgulis, neurologista do Hospital
Israelita Albert Einstein. A videoaula traz um panorama
completo sobre as meningites e encefalites, do diagnóstico
ao tratamento.



Tópicos abordados

▪ Líquor: funções, formação, plexo coroide, absorção

▪ Avaliação neurorradiológica prévia

▪ Síndrome de hipotensão liquórica

▪ Síndromes clínicas infecciosas

▪ Encefalites agudas

▪ Meningite por S. pneumoniae: causas, diagnóstico, sinais e sintomas, acurácia 

diagnóstica e mortalidade

▪ Tratamento: princípios, cortcosteroides, profilaxia

▪ Encefalites: agudas, pós-infecciosa, por arbovirus, viral, herpética epidemiológica

▪ Infecção primária – via olfatória

▪ Tratamento

▪ Recorrência / reativação

▪ Uso do PCR HSV para monitorizar terapia

▪ Prognóstico



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/meningites_e_encefalites_cuidados

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/meningites_e_encefalites_cuidados


PRONTUÁRI

O MÉDICO 

ELETRÔNICO
PÚBLICO-ALVO
Profissionais da Saúde

CARGA-HORÁRIA
53min

INVESTIMENTO
Gratuito



Curso on-line gratuito discute o uso do 

prontuário médico eletrônico na UTI.

O curso promove discussão sobre o 

uso do prontuário médico eletrônico na 

UTI. Definição, limitações e vantagens 

do meio eletrônico e as diferenças do 

modelo tradicional.



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/prontuario_medico_eletronico

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/prontuario_medico_eletronico


ROTINA DO 

GRUPO DE 

SUPORTE 

NUTRICIONA

L



.

PÚBLICO-ALVO
Nutricionista e Profissionais 
da Saúde

CARGA-HORÁRIA
57min

INVESTIMENTO
Gratuito



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/rotina_do_grupo_de_suporte_nutricional

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/rotina_do_grupo_de_suporte_nutricional


ABORDAGEM 

FISIOTERAPÊUTICA NA 

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS



O curso on-

line gratuito 

traz uma 

reunião 

científica 

sobre a 

abordagem 

fisioterapêutic

a na 

cicatrização 

de feridas.

CARGA-HORÁRIA
50 minutos

INVESTIMENTO
Gratuito



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/abordagem_fisioterapeutica_na_cicatrizacao_de_feridas

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/abordagem_fisioterapeutica_na_cicatrizacao_de_feridas


ATUAÇÃO 

FONOAUDIOLOGIA EM 

PACIENTES 

ONCOLÓGICOS

PÚBLICO-ALVO

Fonoaudiólogo e Profissionais 

da Saúde

CARGA-HORÁRIA

58min

INVESTIMENTO

Gratuito



O curso on-line gratuito 

aborda os aspectos gerais do 

atendimento fonoaudiológico 

ao paciente oncológico



https://www.einstein.br/ensino/cursos-

abertos/atuacao_fonoaudiologia_em_pacientes_oncologicos

ACESSO

https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/atuacao_fonoaudiologia_em_pacientes_oncologicos


Dicas sobre 

Licitações para 

Aquisições 

Específicas no 

Âmbito 

Municipal. -

Curso Online



Turmas e Temas
Curso Online
•Exigência de Amostras em Licitações. É possível?
•Exigência de Atestados de Visita Técnica em Licitações. É possível?
•Licitações em Medicamentos. Recomendações importantes.
•Assistência Farmacêutica: Os Componentes Básico, Estratégico e 
Especializado.
•Taxa de Administração. É possível a Cobrança da Taxa de Administração nos 
Contatos da Administração Pública?
•Licitações Especiais. É possível indicar apenas a participação de Empresas 
Locais ou Regionais?
•Licitações de Pneus. O Princípio da Vantajosidade e a análise do Acordão AC 
1045/16-P do TCE-PR.
•Análise de Contratos da Administração Pública: Cálculo das Despesas com 
Pessoal nos Contratos Administrativos da Área de Saúde.



https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-

dicas-sobre-licitacoes-para-aquisicoes-

especificas-no-ambito-municipal-curso-

online/320938/area/59

ACESSO





ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

O curso apresenta recursos e métodos
que podem nos auxiliar nessa nem

sempre tão fácil tarefa de administrar
o tempo.



Carga horária estimada: 5 horas

Conteúdo Abordado:

• O que é tempo?

• Qualidade de Vida;

• Como organizar o tempo?

• No domínio do tempo;

• Definindo Prioridades.



https://educacaoadistancia.camara.leg.br/sit

e/913/administracao-do-tempo/

ACESSO





Conhecer e compreender as normas 

relativas à elaboração e redação de 

leis para torná-las exequíveis e 

eficazes.

Público-alvo: Servidores públicos 

civis e militares, efetivos e 

comissionados (Três Poderes da 

União: Legislativo, Executivo e 

Judiciário; Três Esferas de Poder: 

Federal, Estadual e Municipal)

Modalidade: a distância

Carga horária estimada: 20 horas

TÉCNICA

LEGISLATIV

A



https://educacaoadistancia.camara.leg.br/sit

e/913/administracao-do-tempo/

ACESSO

https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/913/administracao-do-tempo/


Video aula com as principais etapas do 

Orçamento Público.



https://educacaoadistancia.camara.leg.br/

site/944/orcamento-publico/

ACESSO

https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/944/orcamento-publico/


SUSTENTABILID

A

DE NA 

ADMINISTRAÇÃ

O 

PÚBLICA –

SAPUBW01



Ao final do 

curso, os 

servidores 

serão 

capazes de 

implementar e 

disseminar 

práticas de 

sustentabilida

de nos 

órgãos 

públicos.

PÚBLICO ALVO

• Servidores da administração 

pública nas esferas federal, 

estadual e municipal, atuantes 

na área de logística e compras 

públicas e seus órgãos ou 

entidades.



https://contas.tcu.gov.br/ead/course/search.

php?search=SAPUBW01

ACESSO

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/search.php?search=SAPUBW01


Objetivo: Apresentar informações gerais a respeito 

do atendimento ao público sob a ótica da qualidade 

e excelência.



atendimento ao público sob a ótica da qualidade e 

excelência.

• Carga horária: 20 horas

• Duração: ate 60 dias



https://saberes.senado.leg.br/course/index

.php?categoryid=222

ACESSO

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=222


Objetivo: Apresentar informações gerais sobre normas 

constitucionais referente a controle administrativo 

interno e externo.

• Carga horária: 20 horas

• Duração: ate 60 dias



https://saberes.senado.leg.br/course/inde

x.php?categoryid=222

ACESSO

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=222


Carga horária: 20

horas

Duração: ate 60 dias

Objetivo: Apresentar as 
regras do novo acordo
ortográfico da língua

portuguesa.




https://saberes.senado.leg.br/course/in

dex.php?categoryid=222

ACESSO

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=222




Duração: 

60 diasObjetivo: Apresentar o conceito de ética e cidadania 

e propor uma reflexão sobre a importância do tema 

para o indivíduo e o cidadão na administração 

pública



https://saberes.senado.leg.br/course/in

dex.php?categoryid=222

ACESSO

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=222




CARGA 

HORÁRIA

20h

DISPONIBILIDA

DE

30 dias

O curso foi 

desenvolvido com foco 

em servidoras e 

servidores que tenham 

vínculo com o serviço 

público.



https://www.escolavirtual.gov.br/curs

o/43

ACESSO

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/43


Cursos 

Virtuais –

Módulo 1



Servidores públicos interessados em desenvolver conteúdo 

pedagógico para cursos virtuais.

O curso trabalha habilidades para que você 

possa atuar como conteudista de cursos virtuais. 

Este Módulo 1 apresenta uma visão panorâmica 

acerca das etapas de produção de um curso 

online e destaca a função do conteudista nesse 

processo.



https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-

listagem-cursos

ACESSO

https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos


UM POR TODOS E TODOS POR UM

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/222


Conteudista

CGU

Certificador

ENAP

Carga Horária

40h

Disponibilidade

50 dias



• Módulo I –

Autoestima 

Livro–

Autoestima 

• Módulo II –

Ser diferente 

é legal 

• Módulo III –

Brasil, Meu 

Brasil 

Brasileiro 

Público Alvo

• O curso Um por Todos e Todos Por Um - Pela ética e cidadania

destina-se, preferencialmente, a professores de escolas, públicas

ou particulares, que tenham interesse em disseminar, entre os

alunos, valores relacionados à participação social, à ética e à

cidadania em sala de aula ou que estejam participando da

execução do programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela ética

e cidadania. Servidores públicos de qualquer esfera e Poder bem

como cidadãos em geral estão autorizados a realizar o curso.



https://www.escolavirtual.gov.br/curso/222

ACESSO



IMPACTOS DA MUDANÇA DO 

CLIMA PARA A GESTÃO 

MUNICIPAL

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/97


Servidores públicos interessados em desenvolver 

conteúdo pedagógico para cursos virtuais

Nesse curso, você poderá aprender os 

conceitos básicos sobre o tema Mudança do 

Clima. O curso aborda as principais causas das 

mudanças climáticas e os principais aspectos 

das abordagens de mitigação e adaptação.



https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio

-listagem-cursos

ACESSO

https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo


INTRODUÇÃO 

À LIBRAS

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11


Servidores públicos interessados em desenvolver 

conteúdo pedagógico para cursos virtuais

• Aprenda a utilizar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e garanta

o atendimento e o tratamento adequado às pessoas com

deficiência auditiva. A Lei nº 10.436/2002 legitima a Libras como

idioma advindo das Comunidades Surdas Brasileiras e obriga o

poder público em geral a adotar formas institucionalizadas de

apoiar o uso e a difusão dessa língua como meio de

comunicação.



https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-

listagem-cursos

ACESSO

https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo


Fiscalizaçã

o

de 

Projetos e 

Obras de 

Engenhari

a



PÚBLICO ALVO

O curso foi 

desenvolvido com 

foco em 

servidoras e 

servidores que 

tenham vínculo 

com a 

Administração 

Pública e atuem 

em áreas de obras 

e de serviços de 

engenharia. 

Qualquer pessoa 

pode realizar o 

curso

Para que uma fiscalização seja eficiente é necessário 

entender todo o processo que envolve os projetos e as 

obras. Desde a elaboração do edital até a execução da 

obra, todas as etapas exigem conhecimento e 

competência atualizados. Projeto, edificações, 

orçamento e obra são os alicerces para um bom fiscal 

de obras.



https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215

ACESSO

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215


EMAG DESENVOLVEDOR



EMAG DESENVOLVEDOR

• O curso é baseado no Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico (e-MAG). Esse modelo norteia o 

desenvolvimento e a adaptação dos conteúdos digitais do 

governo federal para que sejam acessíveis a todas as 

pessoas. Nesse curso, você poderá aprender o conceito 

e a importância da Acessibilidade na Web, além de 

algumas práticas de desenvolvimento Web acessível.

• Carga Horária 30 horas



https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42

Observação é necessário fazer o cadastro completo para participar do curso.

ACESSO

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42


EMAG CONTEUDISTA



O curso é baseado no Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico (e-MAG). Esse modelo norteia o 

desenvolvimento e a adaptação dos conteúdos digitais 

do governo federal para que sejam acessíveis a todas as 

pessoas. Nesse curso, você poderá aprender o conceito 

e a importância da Acessibilidade na Web, além de 

algumas práticas de desenvolvimento Web acessível.

Carga horária: 20 horas



https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41

Observação é necessário fazer o cadastro completo para 
participar do curso.

ACESSO

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41


INTRODUÇÃO À INTEMPORRABILIDADE



A interoperabilidade é a capacidade de diversos sistemas e 

organizações trabalharem em conjunto (interoperar), de modo a 

garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais 

interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. 

Diante disso, o curso aborda a padronização e a 

disponibilização de serviços eletrônicos interoperáveis, a 

acessibilidade digital e a abertura de dados.

Carga horária: 20 horas



https://www.escolavirtual.gov.br/curso/43

Observação é necessário fazer o cadastro completo para participar do 
curso.

ACESSO

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/43


ALTERAÇÕES DA LINDB- LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DE 

DIREITO BRASILEIRO



Decisão com base em Valores Abstratos.

Consequencialismo.

Pragmatismo e Realismo Jurídico.

Proporcionalidade e Razoabilidade na Atividade de 

Controle.

Sanções e Vedação ao ne bis in idem.

Segurança Jurídica e Regimes de Transição.

Vedação à aplicação retroativa de nova interpretação.

Os acordos na Administração Pública.

A Responsabilidade dos Agentes Públicos por Dolo ou Erro 

grosseiro

Os Precedentes no Direito Administrativo.

Carga horária: 4 horas



https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-alteracoes-da-lindb-lei-de-
introducao-as-normas-de-direito-brasileiro-curso-online/318562/area/59

ACESSO

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-alteracoes-da-lindb-lei-de-introducao-as-normas-de-direito-brasileiro-curso-online/318562/area/59


PRÁTICA JURISPRUDÊNCIAL EM SINDICÂNCIA E PAD



Mapear os principais precedentes jurisprudenciais do Superior 

Tribunal de Justiça - STJ, do Supremo Tribunal Federal - STF, e 

entendimentos da Controladoria-Geral da União - CGU em matéria 

disciplinar. 

- Analisar os apontamentos da doutrina administrativista (nacional e 

estrangeira) sobre os institutos mais relevantes da prática 

disciplinar. 

- Evidenciar as diretrizes principiológicas adotadas nos julgamentos 

apresentados.

- Estabelecer a criticidade dos julgados para as diferentes esferas 

estatais (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). 

- Atualização Jurisprudencial em matéria de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar

Carga horária: 3 horas



https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-pratica-jurisprudencial-em-sindicancia-e-pad-
curso-online/314823/area/59

ACESSO

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-pratica-jurisprudencial-em-sindicancia-e-pad-curso-online/314823/area/59


INTRODUÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO SETOR PÚBLICO



Este é o primeiro de sete cursos da Série Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público. A cada 15 dias será 

lançado um novo curso.

Objetivo: Traçar um panorama geral a respeito das Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, de 

seu processo de convergência em direção às normais 

contábeis internacionais, bem como dos principais relatórios 

contábeis de propósito geral, com ênfase no papel 

desempenhado pelas notas explicativas.

Carga horária: 5 horas



https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-introducao-as-demonstracoes-contabeis-no-
setor-publico-curso-online/324955/area/59

ACESSO

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-introducao-as-demonstracoes-contabeis-no-setor-publico-curso-online/324955/area/59


CURSO DE PACOTE OFFICE ONLINE GRATIS



curso livre para Qualificação Profissional, em que o aluno 

aprenderá os conhecimentos básicos dos três principais 

programas do Pacote Office: Word, Excel e Powerpoint.

Carga horária: 50 horas



https://www.primecursos.com.br/pacote-office/

ACESSO

https://www.primecursos.com.br/pacote-office/


EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ESPECIAL



Abordagem dos conhecimentos sobre Inclusão 

Escolar e Educação Especial, suas características, 

diferenças, semelhanças, políticas de ação e 

possibilidades de atuação profissional. 

Apresentação de conteúdos sob a forma de blocos 

representativos de cada característica abrangida 

pelas áreas de metodologia de ensino, seguido da 

referente bibliografia.



https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/cursos/item/281-eei

ACESSO

https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/cursos/item/281-eei


CURSO DE AUXILIAR DE CRECHE



curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá os 

conhecimentos fundamentais de um auxiliar de creche; a história 

das creches; cuidados pessoais básicos; cuidados com o ambiente 

da creche; cuidados com as crianças; como realizar a adaptação ao 

berçário e a creche; rotina na creche; atividades para adicionar na 

rotina; a arte de contar histórias; primeiros cuidados; músicas 

infantis; o que fazer em caso de choro das crianças, livros 

recomendados.

Carga horária: 40 horas



https://www.primecursos.com.br/auxiliar-de-creche/

ACESSO

https://www.primecursos.com.br/auxiliar-de-creche/

