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Plano de Desenvolvimento de Pessoas
A Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH), por meio da Divisão de Desenvolvimento
de Pessoas (DDP) do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH),
estimula todos os servidores da UFMG a buscarem a capacitação continuada por meio de
cursos de curta duração (educação não formal).
Neste período em que diversas ações de capacitação presenciais foram suspensas, em
função das medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (COVID-19), destacamos a oferta de cursos online oferecidos
gratuitamente por instituições de ensino superior, organizações sem fins lucrativos,
escolas de governo e outras plataformas, com temas vinculados à atuação no serviço
público e aplicáveis à realidade universitária.
Abaixo, indicamos links de acesso para alguns desses cursos. Não se esqueça de que, para
progressão por capacitação profissional, alguns requisitos devem ser observados, como a
carga horária mínima de 20 horas. Além disso, o certificado deve conter o nome da
instituição ofertante, a carga horária total, o conteúdo/ementa e data de início e fim. O
curso deve guardar relação direta com o ambiente organizacional do servidor, nos termos
da Portaria Nº 9/2006 do Ministério da Educação.

Capacite-se!
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ENAP: Escola Nacional de Administração Pública
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/
EVG: Escola Virtual.Gov
https://www.escolavirtual.gov.br/programas
Instituto Legislativo Brasileiro - Senado Federal
https://saberes.senado.leg.br/
Fundação Bradesco - Escola Virtual
https://www.ev.org.br/
USP: Universidade de São Paulo
https://www5.usp.br/ensino/cursos-on-line/
https://pt.coursera.org/usp
UEMA: Universidade Estadual do Maranhão
https://eskadauema.com/theme/olm/catalog.php
UFRB: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
http://www2.ufrb.edu.br/ead/cursos-ofertados/educacao-continuada
UFRGS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
https://lumina.ufrgs.br/
ITA: Instituto Tecnológico de Aeronáutica
https://pt.coursera.org/ita
UNASUS: Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde
https://www.unasus.gov.br/cursos/busca?status=com%20oferta%20
aberta&busca=&ordenacao=relev%C3%A2ncia%20na%20busca
AVASUS: Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS
https://avasus.ufrn.br/
TELELAB: Programa do Ministério da Saúde
https://telelab.aids.gov.br/index.php/cursos
Instituto Serzedello Corrêa: Tribunal de Contas da União
https://contas.tcu.gov.br/ead/mod/page/view.php?id=30894
ANP-Cidadã: Polícia Federal
https://ead.dpf.gov.br/index.php?p=anpcidada

Movimento Brasil Mais Digital
http://www.brasilmaisdigital.org.br/index.php/pt-br/cursosonline/2017-05-23-17-40-54
Portal de Capacitação do Ministério da Cidadania
http://www.mds.gov.br/ead/
SEBRAE
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

Dúvidas:
ddp@drh.ufmg.br
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