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Estudo



Faça cursos onlines!
E eles podem ser gratuitos… 01

A EdX oferece cursos online e gratuitos da mais alta 
qualidade de instituições que compartilham o 
compromisso com a excelência no ensino e na 
aprendizagem.
Algumas instituições:

• Berkeley
• Brown
• Columbia
• ETH Zurich
• Harvard
• Imperial College 
• MIT
• Oxford
• Princeton
• Penn
• Stanford 

https://www.edx.org/schools-partners

EDX

2,400 + 20 Milhões + 70 Milhões +

Cursos em 
disciplinas como 

ciências humanas, 
matemática e 

ciências da 
computação

Alunos de todo o 
mundo, 

representando 
todos os países

Matrículas nos 
cursos edX

A Udemy e Coursera são plataformas online nesse mesmo formato 
que oferecem cursos de diversas temáticas e alguns gratuitos. 

Muitos deles também são realizados por universidades renomadas 
do mundo. 

https://www.edx.org/schools-partners
https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/


Faça cursos onlines!
E eles podem ser gratuitos… 02

A FGV liberou 55 cursos totalmente gratuitos em 
sua plataforma de ensino online. 
Todos os cursos têm certificação ao final. Após ser 
aprovado, o próprio estudante emite o documento 
via web.
Algumas temáticas:

• Introdução às relações de consumo e aos direitos básicos
• Liderança e Gestão Participativa na Escola
• Marketing de serviços: economia, características e 

classificação
• Motivación en las Organizaciones (espanhol)
• Normas anticorrupção, antissuborno e compliance público
• Participação e concentração de mercado: aspectos 

introdutórios
• Planejamento do gerenciamento e identificação de riscos em 

projetos
• Produto e mercado: Conceitos e Pilares do Marketing

Educação Executiva FGV 

FGV

https://educacao-executiva.fgv.br/busca?programa=64443&curso_tipo[0]=517&modalidade[0]=45&tipo_invest[1]=1


Faça cursos onlines!
E eles podem ser gratuitos… 03

Com 25 mil horas de conteúdo e 8 mil livros, o LIT 
plataforma digital de educação executiva da Saint 
Paul Escola de Negócios, libera gratuitamente 
acesso a 100% dos cursos por 30 dias para 
cadastros realizados até o dia 30/4.
Cursos mais assistidos:

• Cenário Econômico
• Trilha finanças para não financeiros
• Liderança Estratégica
• Análise de Demonstrativos Financeiros
• Construindo equipes de alta performance
• Criptomoedas – Mercados, Bitcoins, Altcoins e 

Blockchain
• Análise do comportamento do consumidor

https://lit.com.br/

LIT – Saint Paul

https://lit.com.br/


Faça cursos onlines!
E eles podem ser gratuitos… 04

O Instituto Federal oferece 26 cursos online e 
gratuitos estudante emite o documento via web.
Algumas temáticas:

• Gestão e Negócios
• Idiomas
• Recursos Naturais
• Ciências Humanas
• Ciências Exatas

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38

Instituto Federal Rio Grande do Sul

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38


A Amazon.com.br por exemplo, é uma biblioteca de
livros nacionais e importados. Eles estão
disponibilizando, de forma gratuita, centenas de e-
books acadêmicos lançados por editoras universitárias
sob o selo da Scielo Livros.

Amazon.com.br/Scielo

Leia livros!

https://www.amazon.com.br/s?k=scielo&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1


Considerado uma das ferramentas de 
memorização mais modernas para 
aprender línguas, o Memrise organiza o 
conteúdo em categorias, proporcionando 
ao usuário uma maneira interativa de 
aprender. Uma funcionalidade legal é 
que, ao final de cada módulo, precisamos 
realizar um teste de conhecimento para 
verificar o que aprendemos.

Memrise

O Babbel oferece uma 
metodologia dinâmica e 
interativa para ensinar o francês 
e outras línguas. As lições vão 
desde as do nível iniciante até o 
avançado para ensinar e 
aperfeiçoar a dicção, 
compreensão, conversação, 
leitura e escrita do idioma. Além 
disso, o app conta com aulas 
temáticas para tornar o exercício 
mais atrativo.

Babbel

Aprenda um novo idioma com 
apenas 5 minutos por dia com 
nossas aulas que mais parecem 
jogos. Tanto para quem está 
começando com o básico como 
para quem deseja praticar 
leitura, escrita e fala, foi 
cientificamente comprovado 
que o Duolingo funciona.

Duolingo

Este aplicativo conta com mais de 4 
mil frases. Todas essas frases são 
“faladas” por um nativo da língua, 
para que você tenha exata noção de 
como pronunciar cada frase. O 
aplicativo trabalha muito através do 
processo de repetição, de forma a 
que  você consiga memorizar tudo 
aquilo que é ensinado..

Learn French FlashCards for 
iPad

Desenvolva 
um idioma!



A Suno Research é uma casa de análise 
de investimentos focada em fornecer 
informações do mercado de capitais.

Oferece Minicursos gratuitos, além de 
relatórios com recomendações de 

investimentos.

Suno Research

O HIIT será uma semana intensiva 
sobre investimentos, serão 17 

materiais ao todo. Você terá aulas, 
podcasts, relatórios e plantões ao vivo 

pra tirar todas as suas dúvidas.

Spiti

A XP Investimentos oferece cursos 
que atendem diversos públicos e 

perfis. Eles são todos online e 
oferecem garantia de qualidade.

XP Educação

Invista no 
seu tempo!

https://www.sunoresearch.com.br/lp/outros-produtos/
https://lp.invistaspiti.com.br/hiit-intensivo/?spt=SS-EXT-GSN-HIT01-KW-20200302-PP-0-0-STLK&gclid=EAIaIQobChMIs8SZzL2X6AIVxoKRCh2wVQohEAAYASACEgLPfPD_BwE
https://www.xpeducacao.com.br/


O TED é uma organização sem fins 
lucrativos dedicada a espalhar idéias, 

geralmente na forma de palestras 
curtas e poderosas (18 minutos ou 

menos). 

TED Talks

A Endeavor oferece uma plataforma 
com diversos insights de mentores e 

empreendedores, bem como de 
cursos online gratuitos.

Endeavor

A revista Forbes liberou o acesso 
gratuito a algumas das principais 
edições da revista no app Forbes 

Brasil Prime.

Forbes

Open your Mind

Learn

Get inspired

https://www.ted.com/playlists/171/the_most_popular_talks_of_all
https://endeavor.org.br/conteudos/?f_formato[]=cursos
https://forbes.com.br/colunas/2020/03/forbes-disponibiliza-edicoes-online-de-graca/


Notícias

➢ The Daily

➢ Bloomberg Businessweek

➢ Global News Podcast BBC

➢ Globo News Painel

➢ Panorama CBN

➢ Resumão

Carreiras Finanças Inovação

Podcast: A habit you simple must develop!

➢ Mundo Corporativo

➢ Do zero ao topo

➢ GunCast | Criatividade e 

Inovação

➢ CBN Professional

➢ CBN Comunicação e Liderança -

Leny Kyrillos

➢ How to Be Awesome at Your Job

➢ Autoperformance 

➢ Money Talks from Economist 

Radio

➢ No Bolso e Na Bolsa

➢ Seu Dinheiro

➢ Stock Pickers

➢ BTG Digital - Investimento Digital

➢ Drops de Inteligência Financeira

➢ Torocast, o podcast da Toro

➢ Better Innovation EY

➢ Like a Boss

➢ Braincast

➢ Área de Transferência

➢ HBR IdeaCast

➢ Stanford e-Corner

➢ How I Built This with Guy Raz

https://podcasts.apple.com/br/podcast/the-daily/id1200361736
https://podcasts.apple.com/br/podcast/bloomberg-businessweek/id393107187
https://podcasts.apple.com/br/podcast/global-news-podcast/id135067274
https://podcasts.apple.com/br/podcast/globo-news-painel/id777393534
https://podcasts.apple.com/br/podcast/panorama-cbn/id1307014637
https://podcasts.apple.com/br/podcast/resum%C3%A3o/id1477406464
https://podcasts.apple.com/br/podcast/mundo-corporativo/id438377498
https://open.spotify.com/show/48ljM9qIbODhemJ7lLGjeR
https://podcasts.apple.com/br/podcast/guncast-criatividade-e-inova%C3%A7%C3%A3o/id1046178636
https://podcasts.apple.com/br/podcast/cbn-professional/id1234306413
https://podcasts.apple.com/br/podcast/cbn-comunica%C3%A7%C3%A3o-e-lideran%C3%A7a-leny-kyrillos/id1220498688
https://podcasts.apple.com/br/podcast/how-to-be-awesome-at-your-job/id1106548091
https://podcasts.apple.com/br/podcast/autoperformance/id1486796147
https://podcasts.apple.com/us/podcast/money-talks-from-economist-radio/id420929545
https://podcasts.apple.com/br/podcast/no-bolso-e-na-bolsa/id1485767040
https://podcasts.apple.com/br/podcast/seu-dinheiro/id1457507285
https://podcasts.apple.com/br/podcast/stock-pickers/id1461506901
https://podcasts.apple.com/us/podcast/btg-digital-investimento-digital/id1473335724
https://podcasts.apple.com/us/podcast/drops-de-intelig%C3%AAncia-financeira/id1148746089jp
https://podcasts.apple.com/br/podcast/torocast-o-podcast-da-toro/id1484690733
https://podcasts.apple.com/us/podcast/better-innovation/id1313870002
https://www.likeaboss.com.br/
https://www.b9.com.br/shows/braincast/braincast-10-como-surgem-os-genios-genetica-ou-trabalho-duro/
https://podcasts.apple.com/br/podcast/%C3%A1rea-de-transfer%C3%AAncia/id1187454543
https://podcasts.apple.com/us/podcast/hbr-ideacast/id152022135
https://ecorner.stanford.edu/series/etl/
https://www.npr.org/podcasts/510313/how-i-built-this?t=1536592967092


Cultura



Google Arts & 
Culture 

O Google Arts & Culture já trabalhou em parceria com mais de 1.200 
museus, galerias e instituições de 70 países para disponibilizar as 

exposições deles online para todos. 
Recursos:

• Realidade virtual: use seu visor do Google Cardboard para mergulhar de 
cabeça na arte e na cultura;

• Navegação por época e cor: veja as obras de arte filtrando-as por cor ou 
período;

• Tours virtuais: entre nos museus mais famosos do mundo e visite pontos de 
referência icônicos;

• Por perto: encontre museus e eventos culturais perto de você;

• Exposições: faça tours guiados selecionados por especialistas;

• Resumo diário: aprenda algo novo sempre que abrir o app;

• Reconhecedor de arte: ao visitar um museu, você pode apontar a câmera do 
seu dispositivo para obras de arte para saber mais sobre elas;

• Notificações: inscreva-se para receber atualizações sobre os principais 
destaques de arte e cultura.



Museu Arqueológico – Atenas

Galeria Uffizi – Florença

Pinacoteca de Brera – Milão

Museus do Vaticano – Roma

Museu Metropolitano – Nova 
Iorque

Louvre – Paris

Museu Britânico – Londres

Prado – Madrid

Hermitage – São Petersburgo
Galeria Nacional de Arte –

Washington

Aproveite museus virtualmente

https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
https://pinacotecabrera.org/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html


Música
A Filarmônica de Berlim
oferece centenas de 
concertos, entrevistas, 
documentários. 
Basta se registrar usando o código 
BERLINPHIL (promoção aberta até o 
dia 31 de março). 

A Metropolitan Opera: oferece uma 
programação de Ópera Radio Network 
Broadcast

A rádio digital Classic FM  é uma boa forma de 
acompanhar a programação de música clássica em 
tempos de quarentena

digitalconcerthall.com
https://www.metopera.org/
http://classicfm.com/


Mindfulness



o Moved by Mindfulness é uma empresa de serviços de
Mindfulness, que possui o primeiro estúdio de
meditação do Brasil, com sessões de meditação
diárias. Eles estão oferecendo sessões gratuitas online
por quatro semanas nos seguintes horários:

Segunda, Quarta e Sexta às 12:30
Terça e Quinta às 8:30 e 19h
Sábado às 11h
https://movedbymindfulness.com/sessoes-online/

Cuide da sua mente!

https://movedbymindfulness.com/sessoes-online/


Conhecido por ser “o app de 
meditação para a vida moderna” e 
criada por um monge budista 
inglês, Andy Puddicombe, este 
aplicativo permitirá realizar 
sessões guiadas de 10 minutos

Headspace

Com uma grande variedade de 
programas, este aplicativo foi 
desenhado com a intenção de ajudar 
a reduzir a ansiedade, dormir 
melhor e, em última instância, ser 
mais feliz. Além disso, numa das 
suas últimas atualizações incluiu um 
conjunto de músicas mindfulness 
para relaxar sempre que precisar.  

Calm

O Lojong ajuda verdadeiramente 
a enfrentar a rotina do dia-a-dia 
de forma mais relaxada, 
oferecendo uma série de 
ferramentas baseando-se no 
programa Cultivating Emotional 
Balance da Universidade de São 
Francisco.

Lojong

Este aplicativo está se 
tornando um dos preferidos 
entre os fãs de meditação e 
aqueles que estão começando. 
O aplicativo Medite.se foi 
criado por brasileiros e é 
narrado por Tadashi Kadomoto, 
terapeuta transpessoal.

Medite.se

Medite!



Contatos

Carolina Queiroz | Diretora 
Carolina.Queiroz@ey.br.com ► + 55 81 3201 4964

Nathalia Barros | Consultora
Nathalia.Barros@br.ey.com ► + 55 81 3201 4800


