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COM CERTIFICADO 

Instituto Federal do RS lança curso de Libras gratuito e a 

distância; veja outras capacitações 

As inscrições vão até 31 de dezembro e o curso pode ser concluído até 31 de janeiro de 2020 

01/08/2019 - 14h31min 

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) oferece um novo curso de extensão a distância e gratuito, de Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) - compreensão básica. O curso tem 90 horas-aula e envolve conhecimentos introdutórios ao estudo 

de Libras, datilologia e números,  saudações e calendário, pronomes e pessoas, casa e objetos, cores e alimentos, roupas, ambiente 

educacional e lugares, verbos, classificadores e derivação. 

 

Os cursos ofertados pelo IFRS na modalidade EaD têm flexibilidade de horário e geram certificado aos aprovados. Não é 

necessário ser aluno do IFRS para realizar o curso. As aulas são online e abertas ao público. As inscrições vão até 31 de dezembro e 

o curso pode ser concluído até 31 de janeiro de 2020. Os interessados podem se inscrever neste site. 

 

Confira outros cursos lançados pelo IFRS em julho 
  
Ciências Exatas e Aplicadas 

Matemática Financeira 

 Conheça matemática financeira, juros simples e compostos, descontos simples, racional e composto 
 Duração: 60 horas 
 Requisitos: conhecimento em informática básica, Ensino Médio completo 

 
Educação 

Cursos Online, Abertos e Massivos: teoria e prática 

 Características, plataformas, estatísticas e como criar um curso massivo e aberto online 
 Duração: 30 horas 
 Requisitos: conhecimento em internet e uso do YouTube, Ensino Superior  

 

Cursos Regulares Presenciais com Carga Horária a Distância 

 Normativas internas e nacionais, como elaborar um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) com carga horária a distância e 
efetivá-lo na prática 

 Duração: 20 horas 
 Requisitos: conhecimento em informática básica, Ensino Superior  

 
Gamificação no Moodle  

 Conhecimento básico de Moodle, visualização de vídeos no YouTube (configuração de legenda) 
 Duração: 30 horas 
 Requisitos: conhecimento em internet e uso do YouTube, Ensino Superior  

 
Gestão e Negócios 

Contratos 

 Conheça sobre conceitos e execução de contratos 
 Duração: 20 horas 
 Requisitos: conhecimento em informática básica, Ensino Médio  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/ifrs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/libras/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/libras/
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38


Convênios  

 Conheça sobre conceitos, peculiaridades e prestação de contas de convênios 
 Duração: 20 horas 
 Requisitos: conhecimento em informática básica, Ensino Médio  

 
Gestão de Documentos e Protocolo 

 Conheça as principais características sobre gestão documental, métodos de arquivamento e protocolo de documentos 
 Duração: 20 horas 
 Requisitos: conhecimento básico em informática 

 
Iniciação ao Serviço Público nos Institutos Federais 

 Conheça os Institutos Federais e os conceitos básicos que todo servidor público precisa saber 
 Duração: 80 horas 
 Requisitos: ser servidor dos Institutos Federais, exceto do IFRS (para servidores do IFRS, acessar curso específico na área 

“Capacitação para Servidores). 
 

Recursos naturais 

Geografia e Geopolítica na Atualidade 

 Geopolítica no Brasil, Mercosul, América Latina, África, Oriente Médio, Índia, Europa e Ásia 
 Duração: 20 horas 
 Requisitos: conhecimentos básicos de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


