
 

 

 

REGULAMENTO DA CAMPANHA CURSOS LIVRES GRATUITOS IPEMIG 

 

O presente Regulamento estabelece as condições gerais, regras de concessão e 

restrições da CAMPANHA DE CURSOS LIVRES GRATUITOS promovida pelo 

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS GERAS, com sede à Av. Amazonas nº. 491, 15º 

Andar, Centro, Belo Horizonte – MG.  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A CAMPANHA DE CURSOS LIVRES GRATUITOS tem a proposta de incentivar o 

acesso à educação de qualidade e estimular o desenvolvimento acadêmico e 

profissional contribuindo para a melhoria da empregabilidade e qualificação dos alunos. 

Os cursos serão oferecidos na modalidade EAD (Ensino à Distância). 

 

2. DINÂMICA DA CAMPANHA 

 

2.1 Inscrições 

 

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Ipemig pelo endereço eletrônico 

www.ipemig.com.br ou ainda pelo hotsite da campanha disponível em 

conteudo.ipemig.com.br/cursos-livres-gratuitos. Os interessados devem preencher o 

formulário de cadastro com suas informações e indicar o curso de interesse. A inscrição 

é gratuita e a quantidade de cursos é limitada a 1 (um) curso por pessoa. 

 

2.2 Confirmação 

 

Após o cadastro no site, os interessados receberão contato da equipe de 

relacionamento do Grupo Ipemig que informará os dados de acesso ao AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem), plataforma onde serão realizados os estudos. 

 

2.3 Tempo de Conclusão 

 

Os alunos inscritos na CAMPANHA terão até 6 meses contados a partir da data de 

inscrição para concluir o curso de capacitação escolhido. 

 

 



 

 

3. USO DE DADOS E PRIVACIDADE 

 

A inscrição e participação nesta Campanha acarreta na aceitação do uso de seus dados 

para entrar em contato apresentando informações referentes ao processo de inscrição 

e correlacionadas que podem ser de seu interesse. Em qualquer momento você pode 

cancelar o envio de divulgação, utilizando o opt-out disponível nas mensagens 

encaminhadas por nós. Para saber mais, acesse nossos avisos de privacidade, no site. 

 

4. CURSOS ELEGÍVEIS 

 

Os interessados podem escolher seu curso entre mais de 100 opções disponíveis, em 

5 áreas do conhecimento, com carga horária de até 120 horas. 

 

 

Direito 

 Direito Administrativo  

 Direito Constitucional  

Administração e Empresarial 

 Administração Escolar 

 Agronegócios 

 Competências e Coaching 

 Comunicação Alternativa 

 Comunicação Alternativa e Tecnologia Assistiva 

 Comunicação e Oratória 

 Contabilidade Pública e Auditoria 

 Controladoria e Finanças 

 Gerenciamento de Projetos 

 Gestão Ambiental 

 Gestão Ambiental e Segurança No Trabalho  

 Gestão de Equipes e Lideranças  

 Gestão de Equipes e Marketing  

 Gestão de Logística Empresarial  

 Gestão de Negócios e Gestão De Pessoas  

 Gestão de Negócios e Marketing  

 Gestão de Pessoas - 120 horas 

 Gestão de Pessoas e Liderança De Equipes 

 Gestão de Petróleo e Gás 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Gestão de Saúde Pública  

 Gestão de Segurança Pública 

 Gestão e Normatização de Trânsito e Transporte 

 Gestão em Serviço Social 

 Gestão Empresarial 

 Gestão Escolar  

 Gestão Hospitalar  

 Gestão Pública  

 Secretariado  

 Segurança do Trabalho 



 

 

 Direito da Família 

 Direito do Consumidor 

 Direito do Trabalho  

 Direito Penal  

 Direito Processual Civil 

 Direito Processual Penal  

 Direito Tributário 

 Revisão Benefícios da Previdência Social Após EC 103/2019 

 

 

Saúde 

 Auditoria em Enfermagem  

 Baixa Visão  

 Deficiência Física  

 Deficiência Intelectual  

 Deficiência Mental e Intelectual 

 Deficiência Múltipla  

 Deficiência Sensorial Surdez  

Educação 

 Alfabetização e Letramento  

 Altas Habilidades / Superdotação  

 Atendimento Educacional Especializado  

 Biblioteconomia  

 Braille  

 Braille e Libras 

 Docência do Ensino Religioso  

 Docência do Ensino Superior  

 Educação Ambiental  

 Educação Ambiental Com Ênfase em Sustentabilidade 

 Educação Cristã 

 Educação de Jovens E Adultos  

 Educação em Unidades Prisionais  

 Educação Especial  

 Educação Especial e Inclusiva 

 Educação Especial e Inclusiva Com Ênfase Em Comunicação Alternativa E Tecnologia 
Assistiva 

 Educação Física Escolar 

 Educação Inclusiva  

 Educação Infantil  

 Educação Musical e Ensino De Artes 

 Geografia e Meio Ambiente 

 História e Cultura Afro Brasileira 

 Informática na Educação  

 Inspeção Escolar  

 Letras, Português e Literatura 

 Libras  

 Língua, Linguística e Literatura 

 Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 

 Metodologia do Ensino de Artes 

 Metodologia do Ensino de Matemática 

 Neurociência e Aprendizagem 

 Neuropsicopedagogia  

 Orientação Escolar 

 Pedagogia Social  

 Psicopedagogia Institucional 

 Tecnologia Assistiva  



 

 

 Deficiência Sensorial Surdo Cegueira  

 Deficiência Visual  

 Dependência Química 

 Enfermagem do Trabalho 

 Ergonomia para Profissionais da Saúde 

 Gerontologia  

 Orientação e Mobilidade  

 Personal Trainer 

 Psicanálise 

 Psicomotricidade  

 Saúde da Família 

 Saúde Mental 

 Sexologia 

 Supervisão Escolar 

 TDAH 

 Teoria da Literatura e Produção de Texto 

 Terapia Analítica Do Comportamento Infantil 

 Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH)  

 Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)  

 Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) 

 Treinamento Desportivo  

 Tutoria em Educação A Distância 

 Urgência e Emergência  

 

Teologia 

 Aconselhamento Pastoral 

 Teologia 

 

 

5. CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

5.1. Ao concluir o conteúdo e as atividades previstas no curso, o aluno passará por 

avaliação final. Caso obtenha desempenho igual ou superior a 8, será considerado 

aprovado. 

 
5.2. A emissão de certificado de conclusão ficará a critério do aluno. Caso opte pela 

confecção do certificado, deverá realizar protocolo de solictação, na própria 

plataforma, e realizar o pagamento de boleto no valor de R$50,00 (cinquenta reais) 

referente a taxa de confecção e envio. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ao participar da CAMPANHA DE CURSOS LIVRES GRATUITOS, o aluno se 

compromete a ceder, de forma gratuita, os direitos de utilização de sua voz e de sua 

imagem, as quais poderão ser utilizadas em veiculações na mídia ou em peças 

publicitárias. 

 



 

 

6.1. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão 

resolvidos pela direção acadêmica do Grupo Ipemig que utilizará, além da 

legislação em vigor, o bom senso e a equidade na solução dos impasses, não 

cabendo qualquer tipo de recurso ou contestação das decisões tomadas. 

 

6.2. Se por qualquer motivo alheio à vontade e controle da CAMPANHA DE CURSOS 

LIVRES GRATUITOS não for possível conduzir este programa conforme o 

planejado, a organização poderá modificá-lo, suspendê-lo e/ou finalizá-lo 

antecipadamente. Na possibilidade de seu término antecipado, o Ipemig fará 

comunicado público, bem como aos participantes por meio dos mesmos meios 

utilizados para divulgação da CAMPANHA DE CURSOS LIVRES GRATUITOS, 

explicando as razões que o levaram a tal decisão. 

 
6.3. Elege-se o Foro da comarca de Belo Horizonte-MG para dirimir questões oriundas 

deste Regulamento as quais, porventura, não puderem ser solucionadas pelas vias 

administrativas. 

 

Belo Horizonte/MG, 14 de Julho de 2021. 


