
 

INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM CURSOS GRATUITOS 

 

Entendendo que os servidores são protagonistas de suas carreiras e visando oferecer maior 

segurança na escolha do curso para o Programa Capacit, informamos abaixo a relação de 

instituições que: 

 Oferecem cursos online e presenciais gratuitos e;  

 Atendem ao requisito da lei 6701/2014 artigo 10, ou seja, são instituições legalmente 

reconhecidas. 

Os cursos oferecidos por estes estabelecimentos podem ou não, atender as demais condições 

para aceitação no programa Capacit, cabendo ao servidor verificar ao se inscrever se o 

curso  possui:  

 Carga horária mínima de 45h;  
o Para esse item esclarecemos que a deliberação 15/2018 no 

Artigo15, Parágrafo 4º, permite a composição de carga horária* 
 

 Avaliação ao final do curso; 
o Lembramos que nessa avaliação o servidor deverá obter nota 

mínima 7. 

 Mapeamento de frequência  
o Para esse requisito o servidor precisará apresentar 85% de 

frequência. Entretanto, nosso entendimento é que esse critério não se 
aplica que quando se trata de curso online. 

 
A relação de instituições é uma proposta inicial podendo ser ampliada posteriormente. Caso 

conheça outras instituições legalmente reconhecidas que ofereçam cursos gratuitos, nos 

encaminhe o nome da instituição por e-mail capacit@srh.uerj.br. 

 

*Lembramos que para composição de carga horária, todos os cursos deverão conter avaliação 
com geração de nota ao final do curso e frequência.  



INSTITUIÇÕES 

Plataformas online 
Aceitam-se: Cursos Site 
UNA-SUS https://www.unasus.gov.br/  

AVA-SUS https://avasus.ufrn.br/  

Escola do Trabalhador http://escola.trabalho.gov.br/  

Curso em Vídeo https://www.cursoemvideo.com/  

Fundação Bradesco https://www.ev.org.br/  

Instituto Legislativo Brasileiro https://saberes.senado.leg.br/  

Coursera *  https://www.coursera.org/  

* A depender da Instituição Certificadora 
  

Escolas de Governo 
Aceitam-se: Cursos Site 
Escola Virtual Gov https://www.escolavirtual.gov.br/  

Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ http://www.tce.rj.gov.br/web/ecg  

Escolas Técnicas 
Aceitam-se: Cursos /Disciplinas   
Ex: FAETEC, CEFET, ...   

Instituições Autorizadas a oferecer pós-graduações 
Aceitam-se: Cursos / Disciplinas 
Ex: Fundação CEPERJ, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),... 

Instituições de Ensino Superior (Públicas e Privadas) 
Aceitam-se: Cursos / Disciplinas 
Ex: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Fundação Getúlio Vargas (FGV),... 

  

Sindicatos e Órgãos de Classe 
Aceitam-se: Cursos   
Ex: SINTUPERJ, COREN, OAB,...   

Naves do Conhecimento  
Aceitam-se: Cursos 

Cursos de Línguas  
Com atuação no Brasil e reconhecimento legal (com CNPJ). 

Instituições de Treinamento  
Com CNPJ e tendo como área de atuação educacional. 
 


