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Apresentação 

 

 

 

É com grande entusiasmo que a Coordenadoria de Educação a Distância do IFRS (CEaD) 
apresenta o Catálogo Institucional de Potencialidades da Educação a Distância do IFRS. Esse 
registro foi criado com a perspectiva de apresentar para as instituições e órgãos o nosso 
catálogo de possibilidades no campo da educação a distância. 

No início do Catálogo você encontrará uma explicação sobre o que é e como é efetivada a 
Educação a Distância no IFRS. A seguir são listados os cursos de extensão e formação inicial e 
continuada atualmente disponíveis na modalidade EaD e, apresentamos qual o caminho para se 
tornar um parceiro do IFRS na educação a distância. 

Por fim, queremos desejar a todos uma ótima leitura e dar as boas-vindas aos futuros parceiros 
da Educação a Distância do IFRS.  

 

Atenciosamente,  

Equipe da CEaD.  
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A Educação a Distância no IFRS 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) vem com 
uma trajetória na Educação a Distância (EaD) que 
antecede a existência da própria instituição, 
criada em dezembro de 2009. As instituições que 
originaram o IFRS já apresentavam experiências 
em cursos técnicos e especializações, através da 
participação em programas como a Rede e-Tec. 

A partir da criação do IFRS, as ações de EaD 
concentraram-se na oferta de cursos técnicos a distância por diferentes campi e em polos 
espalhados por todo estado do Rio Grande do Sul. Somado a isso, iniciativas pontuais em cursos 
institucionais e em parceria com o MEC também foram realizados. 

Com esta experiência, o passo seguinte foi a conquista do credenciamento para oferta de cursos 
de graduação e pós-graduação. O processo foi realizado e o credenciamento publicado em 
agosto de 2017. Com esta obtenção, fez-se necessário organizar a instituição a fim de 
vislumbrar a possibilidade de ofertar cursos a distância, seja institucionalmente ou via 
programa. 

O que a EaD do IFRS faz? 
 

O IFRS pode oferecer um conjunto de possibilidades na área da Educação a Distância. Vamos 
conhecer algumas delas? 

• Oferta de cursos de extensão e formação inicial e continuada a distância para 
alunos de todo o mundo; 

• Palestras e encontros sobre temáticas relacionadas à educação a distância e 
suas tecnologias; 

• Capacitação de servidores públicos (do próprio IFRS e de outros órgãos 
municipais, estaduais e federais); 

• Desenvolvimento de cursos, palestras e capacitações sob demanda. 
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Quais são os cursos a distância ofertados pelo IFRS? 

 Atualmente, o IFRS possui uma ampla oferta de cursos de extensão e formação inicial 
e continuada a distância. Eles podem ser feitos por qualquer pessoa de qualquer lugar do 
mundo. Os cursos são totalmente online e não há encontros presenciais. Ainda, o cursista pode 
começar e terminar o curso quando quiser! 

 Os nossos cursos são ofertados em turmas semestrais, e cada curso possui seus requisitos 
para realizá-lo, como: ser professor em escola, ter finalizado o ensino fundamental, ou ter 
computador, por exemplo. Estas informações são divulgadas junto ao curso. 

 Ainda, cada curso possui materiais próprios e regras para sua conclusão, igual ao que 
acontece em uma sala de aula tradicional. Portanto, para ser aprovado o estudante poderá ter 
que realizar um trabalho ou responder vários questionários, por exemplo. 

 Todos os nossos cursos são sem tutoria, logo, você estuda no seu ritmo. 

 Vamos conhecer os cursos disponíveis? 

 

Geral 

Conhecendo o IFRS 
 

 

Descrição do Curso: conheça o IFRS, saiba onde estão localizados os 
campi e as possibilidades além dos cursos oferecidos. 
 
Carga-horária: 4 horas 
 
Público-alvo: comunidade em geral que queira conhecer mais sobre o 
IFRS 
 
Requisitos: compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa. 

 

Ambiente e Saúde 

Gerenciamento de Resíduos 
 

 

Descrição do Curso: conheça as diferenças entre os tipos de resíduos 
sólidos, como fazer o descarte e tratamento de resíduos industriais e 
da saúde, as legislações e fazer a gestão nos diversos âmbitos. 
 
Carga-horária: 60 horas 
 
Público-alvo: estudantes da área de meio ambiente 
 
Requisitos: compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir e 
saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Primeiros Socorros para Profissionais de Saúde 
 

 

Descrição do Curso: este curso é destinado a profissionais de saúde 
que desejam obter conceitos teóricos sobre primeiros socorros. 
 
Carga-horária: 40 horas 
 
Público-alvo: profissionais de saúde 
 
Requisitos: ser estudante ou profissional na área da saúde, 
compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir e saber 
manusear o leitor de arquivos PDF. 

Saúde Ocupacional 
 

 

Descrição do Curso: saúde ocupacional, riscos físicos, químicos, 
biológicos e ergonômicos e programa de controle médico de saúde 
ocupacional. 
 
Carga-horária: 30 horas 
 
Público-alvo: profissionais de saúde 
 
Requisitos: ser estudante ou profissional na área da saúde, 
compreensão de leitura em língua portuguesa, e possuir e saber 
manusear o leitor de arquivos PDF. 

 

 

Ciências Exatas 

Cinemática 
 

 

Descrição do Curso: introdução à física, cinemática, movimento 
uniforme, movimento uniformemente variado, vetores, cinemática 
vetorial, movimentos bidimensionais, movimento circular e uniforme. 
 
Carga-horária: 50 horas 
 
Público-alvo: alunos de ensino médio, vestibulandos / Enem 
 
Requisitos: conhecimentos básicos de matemática, compreensão de 
leitura e escuta em língua portuguesa, possuir computador com 
recursos de áudio e vídeo. 

Estatística: conceitos e representações 
 

 

Descrição do Curso: precisando de uma força em estatística? Neste 
curso você conhecerá os conceitos básicos, como elaborar tabelas e 
gráficos e trabalhar com frequências. 
 
Carga-horária: 20 horas 
 
Público-alvo: estudantes do ensino médio e superior 
 
Requisitos: ensino fundamental completo, compreensão de leitura em 
língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Estatística: medidas de posição e dispersão 
 

 

Descrição do Curso: aprenda neste curso a como calcular a média, 
mediana, moda, variância e desvio padrão. 
 
Carga-horária: 20 horas 
 
Público-alvo: estudantes do ensino médio e superior 
 
Requisitos: ter realizado o curso “Estatística: conceitos e 
representações”, compreensão de leitura em língua portuguesa, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 
 
 

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

 

Descrição do Curso: são oferecidas videoaulas de Física e materiais de 
apoio como apostilas, testes de aula e fichas-resumo de revisão dos 
conteúdos de Física do Ensino que abrangem os conteúdos de 
Mecânica (Cinemática, Dinâmica, Estática e Gravitação). 
 
Carga-horária: 30 horas 
 
Público-alvo: alunos que se preparam para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
 
Requisitos: conhecimentos de Física do Ensino Médio, compreensão de 
leitura e escuta em língua portuguesa, possuir computador com 
recursos de áudio e vídeo. 

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

 

Descrição do Curso: são oferecidas videoaulas de Física e materiais de 
apoio como apostilas, testes de aula e fichas-resumo de revisão dos 
conteúdos de Física do Ensino Médio que abrangem os conteúdos: 
Ondas, Termodinâmica e Óptica. 
 
Carga-horária: 25 horas 
 
Público-alvo: alunos que se preparam para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
 
Requisitos: conhecimentos de Física do Ensino Médio, compreensão de 
leitura e escuta em língua portuguesa, possuir computador com 
recursos de áudio e vídeo. 

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

 

Descrição do Curso: são oferecidas videoaulas de Física e materiais de 
apoio como apostilas, testes de aula e fichas-resumo de revisão dos 
conteúdos de Física do Ensino Médio que abrangem os conteúdos de 
Eletrostática, Eletrodinâmica, Eletromagnetismo e Física Moderna. 
 
Carga-horária: 20 horas 
 
Público-alvo: alunos que se preparam para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
 
Requisitos: conhecimentos de Física do Ensino Médio, compreensão de 
leitura e escuta em língua portuguesa, possuir computador com 
recursos de áudio e vídeo. 
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Matemática Básica: nivelamento 
 

 

Descrição do Curso: revise e amplie seus conhecimentos sobre os 
conteúdos fundamentais da matemática, necessários qualquer curso 
técnico e superiores. 
 
Carga-horária: 230 horas 
 
Público-alvo: alunos de cursos técnicos subsequentes e cursos 
superiores 
 
Requisitos: conhecimento básico em informática e internet, 
compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa. 

Matemática Financeira 

 

Descrição do Curso: conheça sobre matemática financeira, juros 
simples e compostos, e descontos simples, racional e composto. 
 
Carga-horária: 60 horas 
 
Público-alvo: alunos de graduação 
 
Requisitos: ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

Pré-Física: fundamentos para iniciantes ao estudo de Física 
 

 

Descrição do Curso: fundamentos essenciais para cursar a disciplina 
de Física. Fundamentos matemáticos essenciais na disciplina de Física 
com operações básicas, frações, potenciais de 10 e transformações de 
unidades. 
 
Carga-horária: 40 horas 
 
Público-alvo: alunos ingressantes no Ensino médio, Alunos do 9º ano, 
alunos de Ensino superior com lacunas no Ensino médio 
 
Requisitos: conhecimentos um operações básicas da matemática 
(soma, subtração, multiplicação e divisão), compreensão de leitura e 
escuta em língua portuguesa, possuir computador com recursos de 
áudio e vídeo. 

Termologia 

 

Descrição do Curso: termometria, dilatometria, calorimetria (calor 
sensível, calor latente e mudanças de estado físico), transmissão de 
calor, estudo dos gases, 1ª e 2ª leis da termodinâmica. 
 
Carga-horária: 50 horas 
 
Público-alvo: alunos de ensino médio, vestibulandos / Enem 
 
Requisitos: conhecimentos básicos de matemática, compreensão de 
leitura e escuta em língua portuguesa, possuir computador com 
recursos de áudio e vídeo. 
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Educação 

Abordagens Pedagógicas Modernas na Educação a Distância 

 

Descrição do Curso: o curso apresenta e discute abordagens 
pedagógicas modernas que podem auxiliar na concepção de cursos 
EaD. Conheça novas possibilidades de organizar suas aulas e lecionar 
de forma mais ativa a inovadora. 
 
Carga-horária: 20 horas 
 
Público-alvo: professores 
 
Requisitos: ensino superior incompleto, compreensão de leitura e 
escuta em língua portuguesa, possuir computador com recursos de 
áudio e vídeo, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 
 
 

Audiovisuais: arte, técnica e linguagem 
 

 

Descrição do Curso: aprenda e reflita sobre a linguagem audiovisual. 
Passeie pelas experiências para o desenvolvimento da educação. 
Aprenda como os audiovisuais podem ser utilizados dentro da escola e 
para atividades educativas. 
 
Carga-horária: 60 horas 
 
Público-alvo: técnicos em audiovisuais e demais trabalhadores em 
escolas 
 
Requisitos: estar atuando em instituição de ensino, compreensão de 
leitura em língua portuguesa, e possuir e saber manusear o leitor de 
arquivos PDF. 
 
 
 

Como usar o Laboratório de Informática nas aulas? Ensino Infantil e Fundamental 
– anos finais 
 

 

Descrição do Curso: apresenta conceitos, exemplos e atividades 
práticas para capacitar o professor na criação, edição e 
disponibilização de videoaulas. 
 
Carga-horária: 40 horas 
 
Público-alvo: professores 
 
Requisitos: possuir câmera digital (celular, fotográfica ou webcam), 
possuir software para edição de vídeo (do próprio celular / 
computador, Windows Movie Maker ou Filmora), compreensão de 
leitura e escuta em língua portuguesa, possuir computador com 
recursos de áudio e vídeo, saber manusear o leitor de arquivos PDF, 
possuir e saber enviar fotos ou vídeos pela internet. 
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Cursos Online Abertos e Massivos: teoria e prática 
 

 

Descrição do Curso: características, plataformas, estatísticas e como 
criar um curso massivo e aberto online. 
 
Carga-horária: 30 horas 
 
Público-alvo: profissionais atuantes em Educação a Distância 
 
Requisitos: ter ensino superior completo, compreensão de leitura e 
escuta em língua portuguesa, possuir computador com recursos de 
áudio e vídeo, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF, 
saber utilizar o YouTube. 
 

Cursos regulares presenciais com carga horária a distância 
 

 

Descrição do Curso: compreende as normativas internas e nacionais, 
como elaborar um PPC com carga horária a distância e efetivá-lo na 
prática. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: professores e técnicos administrativos envolvidos em 
cursos regulares, profissionais atuantes em Educação a Distância. 
 
Requisitos: ter ensino superior completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa. 
 

Educação a Distância 
 

 

Descrição do Curso: oferece conhecimento sobre conceitos, 
legislações e tecnologias relacionados a Educação a Distância. 
  
Carga-horária: 25 horas 
  
Público-alvo: professores, alunos e curiosos sobre EaD. 
 
Requisitos: Ensino superior incompleto, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 

Gamificação no Moodle 
 
 
 

 

Descrição do Curso: conceitos e técnicas de gamificação, além da sua 
aplicação na área da Educação, em ambientes virtuais e no Moodle. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: docentes e designers educacionais que atuam na 
educação online 
  
Requisitos: ter ensino superior completo, compreensão de leitura e 
escuta em língua portuguesa, conhecimento avançado em Moodle ou 
ter realizado o curso “Moodle Básico para Professores”, possuir 
computador com recursos de áudio e vídeo, possuir e saber manusear 
o leitor de arquivos PDF, saber utilizar o YouTube. 
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Gestão em Educação Escolar 
 

 

Descrição do Curso: conheça mais sobre a gestão escolar sob o ponto 
de vista da lei, conceitos e na prática. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: funcionários e professores de instituição de ensino 
  
Requisitos: estar trabalhando em uma instituição de ensino, 
conhecimento básico em informática e internet, compreensão de 
leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e saber manusear o 
leitor de arquivos PDF. 

Moodle Básico para Professores 
 

 

Descrição do Curso: aprenda sobre desenho e organização de cursos, 
além das ferramentas básicas para iniciar o desenvolvimento de um 
curso no Moodle. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: professores 
  
Requisitos: ter ensino superior, conhecimento básico em informática e 
internet, compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa. 

O uso de Aplicativos Web na Construção de Materiais Educacionais 

 

Descrição do Curso: saiba como construir materiais didáticos digitais 
utilizando várias opções de ferramentas web. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: professores 
  
Requisitos: ter ensino superior, conhecimento básico em informática e 
internet, compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

Personalização do Ensino a partir de Metodologias Ativas 
 
 

 

Descrição do Curso: conheça as temáticas relacionadas à 
personalização da Educação, a qual prevê que o estudante esteja no 
centro do processo educacional, conhecidas como metodologias 
ativas. 
  
Carga-horária: 40 horas 
  
Público-alvo: professores e estudantes de licenciatura 
  
Requisitos: possuir conhecimentos básicos em informática, 
conhecimentos de inglês, pois alguns conteúdos poderão estar nesse 
idioma, conhecimentos básicos sobre Educação poderão contribuir 
para aquisição de conhecimentos no curso, compreensão de leitura e 
escuta em língua portuguesa. 
 
 



 

 

 

 

 

Catálogo Institucional de Potencialidades em 
Educação a Distância do IFRS 

Possibilidades Pedagógicas dos Blogs na Educação 
 

 

Descrição do Curso: conheça as possibilidades pedagógicas na 
utilização dos blogs na educação. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: professores da educação básica e estudantes dos cursos 
de licenciatura 
  
Requisitos: ter conhecimento básico em informática e internet, ensino 
superior incompleto. 

Qualidade de Cursos em Educação a Distância 
 

 

Descrição do Curso: conheça os critérios, a partir de exemplos e 
dicas, que podem auxiliar em aprimorar a qualidade de cursos a 
distância. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: trabalhadores de instituição de ensino 
 
Requisitos: Ter concluído um curso a distância, conhecimento básico 
em informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa. 

Repositórios de Materiais Didáticos Digitais e Direitos de Uso 
 

 

Descrição do Curso: conheça, selecione e utilize recursos didáticos 
digitais a partir de repositórios. Também saiba mais sobre o uso 
adequado destes recursos em suas aulas e cursos. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: professores 
  
Requisitos: ter ensino superior, conhecimento básico em informática e 
internet, compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

 

Gestão e Negócios 

Administração: fundamentos 
 

 
 

Descrição do Curso: conheça os fundamentos da administração: 
conceitos, processos e equipes. 
  
Carga-horária: 40 horas 
  
Público-alvo: estudantes de administração 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Administração Financeira 
 

 

Descrição do curso: conheça sobre orçamento, custos, fluxo de 
caixa, preço, lucro, e outros conceitos fundamentais para 
administração financeira. 
 
Carga-horária: 40 horas 
 
Público-alvo: microempresários 
 
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 

Contabilidade Pública 
 

 

Descrição do Curso: aprenda os fundamentos da contabilidade 
aplicada ao serviço público, incluindo conceitos, receitas, despesas, 
balanços e sistemas utilizados. 
  
Carga-horária: 40 horas 
  
Público-alvo: servidores públicos 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 

Contratos 
 

 

Descrição do Curso: conheça sobre conceitos e execução sobre 
contratos. 
 
Carga-horária: 20 horas 
 
Público-alvo: servidores públicos 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 

Convênios 
 

 

Descrição do Curso: conheça sobre os conceitos, peculiaridades e 
prestação de contas de convênios. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: servidores públicos 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Direito: noções  
 

 

Descrição do Curso: entenda os fundamentos do direito, incluindo as 
fontes e ramos.  
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes de graduação 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 
 

Direito Administrativo 
 

 

Descrição do Curso: apresenta os atos e princípios da administração 
pública, poderes, trabalhadores, cargos, ingresso e desligamento, e 
responsabilidade do servidor. 
  
Carga-horária: 40 horas 
  
Público-alvo: estudantes de graduação 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 
 

Ética no Serviço Público 
 

 

Descrição do Curso: conheça os conceitos básicos da ética no serviço 
público. 
  
Carga-horária: 40 horas 
  
Público-alvo: servidores públicos 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
 
 

Finanças Públicas 
 

 

Descrição do Curso: conheça os conceitos básicos sobre recursos 
financeiros públicos. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: servidores públicos 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Gestão de Carreiras e Participação em Processos Seletivos 
 

 

Descrição do Curso: prepare-se para os desafios vinculados ao mundo 
do trabalho através do planejamento de suas carreiras e para a 
participação em processos seletivos e entrevistas. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio e superior 
  
Requisitos: possuir conhecimento básico em informática e internet, 
compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e 
saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

Licitações 
 

 

Descrição do Curso: aprenda sobre conceitos e modalidades, fases, 
tipos e procedimentos, contratação direta, anulação e recursos. 
  
Carga-horária: 40 horas 
  
Público-alvo: servidores públicos 
  
Requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

 

Idiomas 

Espanhol 1 
 
 

 

Descrição do Curso:  Compreensão escrita, escuta e leitura nos 
seguintes temas: Saludos y despedidas, alfabeto, pronombres 
personales, verbos ser, estar, vivir y llamarse; Profesiones, los 
artículos definidos, los pronombres interrogativos y exclamativos, los 
números cardinales, verbo ‘tener’; Origen y la nacionalidad, los 
artículos indeterminados, los sustantivos, identificar adjetivos, las 
reglas de pluralización de palabras, conocer los numerales ordinales. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

Inglês 1 
 
 

 

Descrição do Curso: Compreensão escrita, escuta e leitura nos 
seguintes temas: Identificação e Caracterização Pessoal; Localização 
no Tempo e no Espaço; Meios de Transporte; Família; Rotina e Hábitos 
– Em Casa. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF.. 
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Inglês 2 
 

 

 

Descrição do Curso: Compreensão escrita, escuta e leitura nos 
seguintes temas: Rotina e Hábitos – Meio Acadêmico; Alimentação – 
Lista de Supermercado; Vestuário; Clima; Atividades de Lazer e 
Esportes; Moradia – Permissões. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

Inglês 3 
 

 

 

Descrição do Curso: Compreensão escrita, escuta e leitura nos 
seguintes temas: Rotina e Hábitos; Alimentação e Lista de 
Supermercado; Vestuário. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

Libras: compreensão 
 

 

Descrição do Curso:  Introdução ao estudo da Libras; Datilologia e 
números; Saudações e calendário; Pronomes e pessoas; Casa e 
objetos; Cores e alimentos; Roupas, ambiente educacional e lugares; 
Verbos; e classificadores e derivação. 
  
Carga-horária: 90 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino superior 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir 
computador com recursos de vídeo, possuir e saber manusear o leitor 
de arquivos PDF. 

Português como Língua Adicional – parte 1 
 

 

 

Descrição do Curso: Compreensão escrita, escuta e leitura nos 
seguintes temas: Identificação e caracterização pessoal, localização 
no tempo e no espaço, meios de transportes, alimentação, compras. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: refugiados, imigrantes, brasileiros que desejam 
aprimorar seus conhecimentos 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Português como Língua Adicional – parte 2 
 

 

 

Descrição do Curso: Compreensão escrita, escuta e leitura nos 
seguintes temas: Família; Moradia; Corpo Humano, Esporte e Hábitos; 
Clima e Vestuário; Tempo Livre e Atividades de Lazer; Hábitos 
Recentes. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: refugiados, imigrantes, brasileiros que desejam 
aprimorar seus conhecimentos 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, 
possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

 

Informática 

Banco de Dados1: fundamentos 
 

 

Descrição do Curso: assimile conceitos básicos de Banco de Dados, 
incluindo modelos e modelagem, modelo relacional e normalização de 
dados. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação 
  
Requisitos: ter conhecimento em lógica de programação, computador, 
instalação do MySQL, possuir e saber manusear o leitor de arquivos 
PDF. 

CSS: folhas de estilo 
 

 
 

Descrição do Curso: aprenda como deixar suas páginas web estilosas 
com comandos simples. O curso abrange desde os conceitos iniciais 
até a utilização de templates prontos e responsividade.  
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação 
  
Requisitos: ter conhecimento de HTML básico, recomenda-se ter 
realizado o curso de “HTML: Introdução ao desenvolvimento de 
páginas web”. 

HTML – parte 1: introdução ao desenvolvimento de páginas web 
 

 

Descrição do Curso: conheça como funciona a internet para o 
desenvolvimento de sites, criação de páginas, formatação, inserir 
links, listas, imagens, arquivos de áudio e vídeo. Conheça alguns 
comandos avançados e dicas especiais de compatibilidade e 
acessibilidade. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação 
  
Requisitos: ter conhecimento básico em informática e internet. 
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HTML – parte 2: tabelas e formulários 
 

 

Descrição do Curso: o curso traz conceitos básicos para elaboração de 
tabelas e formulários em HTML. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação 
  
Requisitos: ter conhecimento de HTML básico, recomenda-se ter 
realizado o curso de "HTML: Introdução ao desenvolvimento de 
páginas web". 

JavaScript 
 

 

Descrição do Curso: aprenda a adicionar interatividade em suas 
páginas HTML, como a criação de pequenos programas, validação de 
formulários, uso de bibliotecas. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação 
 
Requisitos: ter conhecimento de HTML básico e Lógica de 
Programação, recomenda-se ter realizado o curso de HTML: 
Introdução ao desenvolvimento de páginas web, Lógica de 
Programação – parte 1, 2 e 3. 

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

 

Descrição do Curso: você já pensou em fazer seus próprios programas 
de computador, mas não sabe por onde começar? É aqui mesmo! Veja 
como dar seus primeiros passos na criação de softwares e sistemas! 
Neste curso, vamos conhecer os primeiros conceitos para a 
programação de computadores através da prática utilizando a 
ferramenta Portugol Studio. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio e superior 
  
Requisitos: ter conhecimento básico em informática e habilidade no 
raciocínio lógico.. 

Lógica de Programação – parte 2: acrescentando decisões e repetições 
 

 

Descrição do Curso: você já sabe pedir e mostrar informações e fazer 
cálculos nos seus programas? Agora chegou a hora de colocar decisões 
e deixar os programas mais sofisticados e personalizados. Neste curso, 
vamos conhecer os operadores lógicos e relacionais, e a utilizar o 
desvio condicional na programação de computadores através da 
prática utilizando a ferramenta Portugol Studio. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio e superior 
  
Requisitos: ter conhecimento em variáveis, entrada e saída, 
operadores aritméticos, preferencialmente ter realizado o curso 
Lógica de Programação: Começando a desenvolver seus primeiros 
programas. 
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Lógica de Programação – parte 3: múltiplos valores e módulos 
 

 

Descrição do Curso: agora chegou a hora de pensar grande! Vamos 
desvendar como começar a construir sistemas. Mas para isso, é 
essencial que você compreenda quatro conceitos: vetores, matrizes, 
funções e parâmetros. Preparados para o desafio? 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio e superior 
  
Requisitos: ter conhecimento em desvios e laços de repetição, 
preferencialmente ter realizado o curso Lógica de Programação: 
deixando os seus programas espertos. 

Projeto de Sistemas Web 
 

 

Descrição do Curso: aprenda as etapas para o desenvolvimento de 
projetos de sistemas web: levantamento, especificação e análise; 
modelagem, engenharia e validação de requisitos; metodologias e 
ferramentas para modelagem de sistemas Web; utilização da UML. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir 
e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

 

Produção Alimentícia 

Alimentação Saudável e Sustentável na Escola 

 

Descrição do Curso: Alimentação Saudável, Desnutrição, Obesidade, 
Alimentos Industrializados e Alimentos Naturais, Segurança Alimentar 
e Nutricional e PNAE. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: merendeiras, cozinheiras, auxiliares de cozinha e 
nutricionistas atuantes na escola 
  
Requisitos: estar atuando na alimentação escolar em escola, 
compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir 
computador com recursos de áudio e vídeo, saber manusear o leitor 
de arquivos PDF. 

Bebidas: conceitos e tipos 
 

 

Descrição do Curso: conheça os tipos de bebidas, suas características 
e processos de produção, incluindo: água, sucos, café, refrigerante, 
cerveja, vinho e outras mais. 
 
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes da área de alimentos 
  
Requisitos: ter compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir 
e saber manusear o leitor de arquivos PDF e visualizar vídeos do 
YouTube. 
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Confeitaria 
 

 

Descrição do Curso: nesse curso você conhecerá os conceitos básicos 
da confeitaria. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes de gastronomia, alimentos 
  
Requisitos: ter ensino fundamental completo, conhecimento básico 
em informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF, 
disponibilidade de câmera para registro das atividades, ingredientes 
básicos de confeitaria para preparação de uma receita. 

Gastronomia: eventos 
 

 

Descrição do Curso: aprenda a elaborar cardápios, combinar bebidas e 
alimentos, decorar e planejar um evento gastronômico completo. 
  
Carga-horária: 25 horas 
  
Público-alvo: estudantes de gastronomia, hospitalidade, turismo e 
lazer 
Requisitos: ter realizado o curso “Gastronomia: história”, 
conhecimento básico em informática e internet, compreensão de 
leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e saber manusear o 
leitor de arquivos PDF. 

Gastronomia: história 
 

 

Descrição do Curso: já teve curiosidade em saber sobre a história da 
gastronomia? E sobre a gastronomia no Brasil e suas regiões? Se sim, 
este curso é para você. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes de gastronomia, hospitalidade, turismo e 
lazer 
  
Requisitos: ter ensino fundamental completo, conhecimento básico 
em informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

Panificação 
 

 

Descrição do Curso: o curso traz uma noção básica sobre o processo 
de fabricação do pão e os equipamentos necessários para sua 
produção. 
  
Carga-horária: 30 horas 
  
Público-alvo: estudantes de gastronomia, alimentos 
  
Requisitos: ter ensino fundamental completo, disponibilidade de 
câmera para registro das atividades, ingredientes básicos de 
confeitaria para preparação de uma receita, conhecimento básico em 
informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Recursos Naturais 

Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável 
 

 

Descrição do Curso: conheça sobre a questão agrária e sustentável, 
agroecologia, agrossistemas, solo e biodiversidade. 
 
Carga-horária: 40 horas 
 
Público-alvo: estudantes da área das ciências agrárias 
 
Requisitos: ser estudante ou profissional na área das ciências agrárias, 
compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir e saber 
manusear o leitor de arquivos PDF. 

Geografia e Geopolítica na Atualidade 
 

 

Descrição do Curso: Geopolítica no Brasil, Mercosul, América Latina, 
África, Oriente Médio, Índia, Europa e Ásia. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes do ensino médio 
 
Requisitos: ter conhecimento básico em informática e internet, 
compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e 
saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

 

Turismo e Hospitalidade 

Eventos: conceitos 
 

 

Descrição do Curso: sempre quis aprender a organizar eventos? Então 
este é o primeiro passo! Conheça aqui os conceitos básicos e as 
classificações de eventos. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes nas áreas de eventos, hospitalidade e lazer 
  
Requisitos: ter ensino fundamental completo, conhecimento básico 
em informática e internet, compreensão de leitura e escuta em língua 
portuguesa, saber manusear o leitor de arquivos PDF. 

Eventos: tipos 
 

 

Descrição do Curso: aprenda sobre os diversos tipos de eventos 
existentes: setor público, acadêmico, empresarial, desportivo, 
religioso, culturais, temáticos e sociais. 
  
Carga-horária: 20 horas 
  
Público-alvo: estudantes nas áreas de eventos, hospitalidade e lazer 
  
Requisitos: ter realizado o curso “Eventos: conceitos”, conhecimento 
básico em informática e internet, compreensão de leitura e escuta em 
língua portuguesa, saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Pré-IFRS: um curso para preparar os candidatos para o Processo Seletivo do IFRS 
 

O processo seletivo do IFRS é organizado por uma prova contemplando quatro áreas do 
conhecimento: matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências 
humanas e suas tecnologias e linguagens, códigos e suas tecnologias. No Pré-IFRS, você encontra 
um conjunto de simulados para prepará-lo para as provas do processo seletivo. O Pré-IFRS conta 
com 3 turmas:  

• Integrado / Concomitante: 
destinado a alunos do ensino 
fundamental que desejam 
realizar o ensino médio no IFRS. 

• Subsequente: destinado àqueles 
com ensino médio em andamento 
ou concluído que desejam 
realizar um curso técnico. 

• Superior: destinado àqueles com 
ensino médio em andamento ou 
concluído que desejam ingressar 
em curso superior. 

 

Pré-IFRS: candidatos para os cursos Técnicos Integrado / Concomitante ao Ensino 
Médio 
 

 

Descrição do Curso: Prepare-se para o processo seletivo do IFRS 
através de diversos simulados! 
  
Carga-horária: 45 horas 
  
Público-alvo: candidatos do processo seletivo do IFRS 
  
Requisitos: ter ensino fundamental em andamento ou incompleto, 
compreensão de leitura em língua portuguesa. 

Pré-IFRS: candidatos para os cursos Técnicos Subsequente ao Ensino Médio 
 

 

Descrição do Curso: Prepare-se para o processo seletivo do IFRS 
através de diversos simulados! 
  
Carga-horária: 45 horas 
  
Público-alvo: candidatos do processo seletivo do IFRS 
  
Requisitos: ter ensino médio em andamento ou incompleto, 
compreensão de leitura em língua portuguesa. 
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Pré-IFRS: candidatos para os cursos Superiores 
 

 

Descrição do Curso: Prepare-se para o processo seletivo do IFRS 
através de diversos simulados! 
  
Carga-horária: 45 horas 
  
Público-alvo: candidatos do processo seletivo do IFRS 
  
Requisitos: ter ensino médio em andamento ou incompleto, 
compreensão de leitura em língua portuguesa. 

 

Iniciação ao Serviço Público nos Institutos Federais 
 

O IFRS também oferece um curso para aqueles que estão ingressando em instituições de ensino 
federais: o Iniciação ao Serviço Público nos Institutos Federais. O curso visa acolher e ambientar 
os novos servidores do IFRS. 

 

 

Iniciação ao Serviço Público nos Institutos Federais 
 

 

Descrição do Curso: conhecer os Institutos Federais e os conceitos 
básicos que todo servidor público precisa saber. 
  
Carga-horária: 80 horas 
  
Público-alvo: servidores dos Institutos Federais 
  
Requisitos: ser servidor dos Institutos Federais, exceto do IFRS (para 
servidores do IFRS, acessar curso específico na área “Capacitação 
para Servidores), conhecimento básico em informática e internet, 
compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e 
saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
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Que materiais os alunos a distância recebem? 

Os alunos que realizam cursos de extensão e formação inicial e continuada a distância podem 
receber materiais. A distribuição é realizada mediante disponibilidade de materiais e recursos 
para envio. 

  

Outra forma de distribuição se dá através de ações específicas. Por exemplo, em 2018 foi 
realizada uma série de capacitações utilizando os cursos a distância para os servidores da 
Secretaria da Educação de Bento Gonçalves. 
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Onde o IFRS está presente? 

Como você já viu, hoje são mais de 60 cursos de extensão e formação inicial e continuada. E 
eles já foram realizados por mais de 250.000 alunos de 90 países. São alunos do Brasil, Estados 
Unidos, Portugal, Japão, Reino Unido, Argentina, China, Canadá, Alemanha, Paraguai, Itália, 
França, Angola, e muito mais! 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que os alunos pensam sobre os cursos? 

 Todo estudante do IFRS pode avaliar os cursos ofertados a distância. 66,36% relatam 
achar os cursos muito bons e 28,04% consideram bom. Sobre as expectativas do curso, 54,34 % 
dizem que o curso atendeu suas expectativas e 42,21% informam que o curso superou suas 
expectativas. E 98,98% têm interesse em realizar novos cursos conosco! 
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Quem são os estudantes dos cursos a distância IFRS? 

 A maioria dos estudantes encontra-se na faixa dos 21 a 40 anos de idade, ou seja, são 
estudantes de graduação ou profissionais com graduação e pós-graduação concluída que 
desejam complementar seus estudos ou avançar em sua carreira. 

 Também atendemos estudantes do ensino médio e recém ingressos na graduação, uma 
vez que os cursos ofertados despertam a curiosidade e ajudam nessa fase da vida dos jovens. 
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Como ser parceiro da EaD do IFRS? 
 

Ficou interessado em ser parceiro do IFRS? Conheça aqui o que é preciso fazer! 

Para fechar uma parceria é necessária a formalização de intenção por meio de um Acordo de 
Cooperação. Para isso o encaminhamento dos seguintes documentos se faz necessário: 

• Carta de intenção; 
• Plano de Trabalho aprovado por ambos os lados interessados; 
• Documentos do responsável pela instituição/organização interessada; 
• Endereço completo; 
• CNPJ; 
• Habilitação Jurídica: Contrato social/estatuto; 

Prazo estimado para conclusão da formalização de parceria: 3 meses 

Quais as vantagens em ser parceiro do IFRS? 

 Por meio da parceria é possível: 

• Realizarmos capacitações presenciais, como palestras / encontros / eventos 
relacionados a Educação a Distância e suas Tecnologias com os servidores da sua 
instituição ou órgão; 

• Desenvolver cursos sob demanda, seja ele para os servidores ou público atendido por 
sua instituição ou órgão; e, 

• Realizar nossos cursos de extensão e formação inicial e continuada a distância, com a 
possibilidade de acompanhamento da aprendizagem. 

Neste último caso, o IFRS oferece acesso exclusivo aos cursistas da sua instituição ou órgão de 
forma que os seus gestores (ou pessoas a serem designadas) possam acompanhar o 
desenvolvimento da aprendizagem diretamente na plataforma do IFRS. 

Também há a opção de receber relatórios sobre quais cursistas de sua instituição ou órgão 
encontram-se matriculados nos nossos cursos. 
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