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O desenvolvimento profissional refere-se à aquisição prévia de habilidades iniciais, implementadas 

no ambiente profissional que uma pessoa deseja melhorar ou complementar. Faz parte do 

treinamento ao longo da vida. 

O desenvolvimento profissional permite que um profissional expanda seu campo de atividade. Isso 

pode vir de uma mudança de profissão, por exemplo. Ele auxilia na evolução da carreira 

profissional. 

Um dos métodos mais tradicionais para se obter o aperfeiçoamento profissional é através da 

formação proporcionada pelos diversos cursos disponíveis. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul está oferecendo 26 

cursos online e gratuitos que exploram áreas ambientais, gestão e negócios, informática, turismo, 

entre outros. Uma ótima oportunidade para se desenvolver profissionalmente. 

Confira a lista de cursos disponíveis no Instituto Federal: 

– Gerenciamento de Resíduos 

– Primeiros Socorros para Profissionais de Saúde 

– Estatística: conceitos e representações 

– Estatística: medidas de posição e dispersão 

– Física para o Enem – Parte 1: Cinemática, Dinâmica, Estática e Gravitação 

– Física para o Enem – Parte 2: Hidrostática, Ondas, Óptica e Termologia 

– Física para o Enem – Parte 3: Eletricidade e Física Moderna 

– Física para o Ensino Superior 1- Conceitos básicos, vetores e cinemática vetorial 

– Pré-Física: fundamentos para iniciantes ao estudo de Física 

– Contabilidade Pública 

– Direito Administrativo 

– Direito: noções 

– Finanças Públicas 

–  Banco de Dados 1: Fundamentos 

– CSS: folhas de estilo 
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– HTML – parte 1: Introdução ao desenvolvimento de páginas web 

– HTML – parte 2: tabelas e formulários 

– JavaScript 

– Lógica de Programação – parte 1: Começando a desenvolver seus primeiros programas 

– Lógica de Programação – parte 2: Acrescentando decisões e repetições 

– Lógica de Programação – parte 3: Múltiplos valores e módulos 

– Confeitaria 

– Gastronomia: eventos 

– Gastronomia: história 

– Panificação 

– Conhecendo o IFRS 

  

Todos os cursos são totalmente gratuitos e online. 

Inscrições: 

Você pode obter mais detalhes sobre cada um dos cursos clicando aqui. Para se inscrever em um 

dos cursos disponíveis, localize através das Categorias de Cursos. Tenha atenção ao nome do 

curso desejado, uma vez que há cursos com nomes parecidos ou similares (apresentando turmas 

diferentes). Depois de localizar o curso desejado, confirme sua inscrição clicando no botão “Quero 

me inscrever!”. Se você já está inscrito em algum dos cursos, utilize a opção “Meus cursos” para 

conferir sua lista de cursos. 

Bons estudos! 
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