
Escolha o melhor 
para a sua trajetória 
profissional e evolução 
pessoal, conheça a

UANE



Educação. 
É o que fica!
Se a gente quer mudar, o melhor caminho é a educação. 
Por isso a Fundação Demócrito Rocha (FDR) aposta na 
formação e capacitação de milhares de alunos de todo o 
Brasil. Por meio da Universidade Aberta do Nordeste 
(Uane), a FDR oferece cursos em áreas como Direitos 
Humanos, Cultura, Educação, Saúde e Empreendedorismo. 
Só no último ano, foram cerca de 350 mil inscritos. Se você 
deseja atualização, capacitação ou aperfeiçoamento, 
conheça a Uane e escolha o melhor para você.



Uane

Cursos livres

Curso Básico de História em Quadrinhos

Quadrinhos em Sala de Aula

Sala de Aula Digital

Responsabilidade Social e Sustentabilidade

Formação de Tutores em EaD

Formação de Mediadores de Leitura

Formação de Mediadores 
de Educação para Patrimônio

Literatura Cearense

Capacitação de Agentes Culturais

Mitologia Criativa

Marketing Digital
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DE ATUAÇÃO QUE 
GERA CONFIANÇA

38 ANOS
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A Uane acredita no poder transformador da educação, 
por isso, desde 1983, promove ensino a distância e ajuda a 
democratizar o acesso ao conhecimento, por meio do uso de 
uma série de veículos e tecnologias de comunicação como 
ferramentas pedagógicas. Nosso objetivo é assegurar o 
máximo de aproveitamento, reduzir os índices de evasão e 
promover uma “educação a distância, sem distância”.
Em nossos cursos, disponibilizamos material de estudo 
impresso, digital, videoaulas/lives, radioaulas/podcasts, 
webconferências, audiofascículos e ambiente virtual de 
aprendizagem dinâmico e interativo (chats, fóruns, tutoria 
on-line, biblioteca virtual, entre outros). Com quase quatro 
décadas de experiência e muita dedicação, a Uane se 
apresenta como uma verdadeira aliada na sua jornada de 
formação e capacitação. 



Qual curso 
livre vou 
escolher?
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Os cursos livres da Uane são democráticos e acessíveis. Sua 
carga horária é variável, conforme o tema e objetivo do 
curso. Os modelos são diversos (presencial, on-line/ao vivo, 
a distância etc.), assim como a metodologia e os recursos 
utilizados de acordo com o público. Os cursos livres costumam 
ser destinados ao mercado de trabalho, com a finalizade de 
atualizar, capacitar e aperfeiçoar o profissional. Há também 
os cursos que promovem o fortalecimento do vínculo social ao 
discutir direito, cidadania e gestão pública.

Entre nossos cursos livres disponíveis:

• Curso Básico de História em Quadrinhos
• Quadrinhos em Sala de Aula
• Sala de Aula Digital
• Responsabilidade Social e Sustentabilidade
• Formação de Tutores em EaD
• Formação de Mediadores de Leitura
• Formação de Mediadores de Educação para Patrimônio
•    Literatura Cearense
•    Capacitação de Agentes Culturais
•    Educação Midiática e a BNCC

INSCRITOS
Desde 2018

Cursos Livres



CONHEÇA OS CURSOS LIVRES DA UANE

100% 
ONLINE

CURSOS 
LIVRES
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O curso se destina aos apaixonados pelo universo HQ, 
não importa a idade. Você vai entender como funciona a 
cadeia criativa e produtiva dos quadrinhos, desvendar 
as principais técnicas e ações, os bastidores, além de 
estimular o gosto e a qualidade da leitura de HQs. O curso 
é ganhador do Troféu HQMIX, maior prêmio do segmento 
dos quadrinhos na América Latina.

Curso Básico de História 
em Quadrinhos

cursos.fdr.org.br
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Com a participação de alguns dos maiores especialistas 
do tema, o curso é destinado, principalmente, 
a professores, quadrinistas/arte-educadores e 
pesquisadores. Você vai aprender as diversas formas de 
utilizar os quadrinhos como ferramenta pedagógica para 
ministrar aulas e atividades de qualquer componente 
curricular com ludicidade, dinamismo e sucesso.

Curso Quadrinhos 
em Sala de Aula

cursos.fdr.org.br



10

Professores precisam se reinventar o tempo todo, e 
com o advento da pandemia, nunca foi tão necessário 
que professores dominassem as habilidades e práticas 
necessárias ao ensino remoto. Você vai desvendar as 
novas possibilidades para ter segurança ao produzir e 
apresentar bem seu conteúdo digital.

Curso Sala de Aula Digital

cursos.fdr.org.br
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Cada vez mais empresas e pessoas sentem a necessidade de 
ampliar seus conhecimentos na área de responsabilidade 
social e sustentabilidade. No curso, você vai desenvolver a 
sua visão e atuação pessoal e empresarial na área.

Curso Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade

cursos.fdr.org.br
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 A Educação a Distância está absorvendo cada vez mais 
profissionais preparados no mercado. Este curso traz os 
princípios pedagógicos (fundamentação teórica) e as 
principais práticas e habilidades destinados à formação de 
tutores generalistas de Educação a Distância. Ao final do 
curso, você será capaz de atuar em cursos de qualquer área 
de conhecimento e cumprir o seu papel com excelência.

Curso Formação de 
Tutores em EaD

cursos.fdr.org.br
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O curso é composto de ações destinadas ao 
desenvolvimento de práticas, habilidades e competências 
leitoras e de estímulo ao gosto pela leitura. Destinado a 
você que tem interesse em disseminar a leitura para o 
mundo, em clubes/rodas de leitura, escolas, bibliotecas ou 
nos espaços públicos mais inusitados.

Curso Formação de 
Mediadores de Leitura

cursos.fdr.org.br
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Neste curso, você vai apreender os principais conceitos 
da temática e da legislação patrimonial, além de refletir e 
desenvolver senso crítico com a finalizade de reconhecer, 
proteger, valorizar e promover o patrimônio cultural local 
na sua diversidade de memórias e identidades para a 
sociedade.

Curso Formação de Mediadores 
de Educação para Patrimônio

cursos.fdr.org.br
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Neste curso, será possível promover, de forma geral, o 
interesse à pesquisa e à leitura da literatura produzida no 
Ceará, desde o século XIX à contemporaneidade, através 
de alguns de seus autores(as), grupos/agremiações 
literárias e obras referenciais, em consonância com os 
estudos da Literatura Brasileira.

Literatura Cearense

cursos.fdr.org.br
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O curso almeja capacitar gestores(as), produtores(as), 
artistas e trabalhadores(a) da cultura de todos os estados 
brasileiros, unindo consistente formação acadêmica com 
intensa proximidade com o mercado e possibilitando a 
capacitação e uma maior profissionalização dos indivíduos 
e organizações ligadas ao setor cultural e criativo (agentes 
culturais), bem como uma multiplicação dos projetos 
e empreendimentos desenvolvidos. Amplie sua visão 
estratégica quanto à dinâmica do mercado e dos negócios 
imersos em sua realidade cultural.

Capacitação de 
Agentes Culturais

cursos.fdr.org.br
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Dividido em quatro módulos, o curso livre Marketing 
Digital tem como objetivo ajudar aqueles que buscam 
alavancar seu negócio por meio do mercado digital. 
Aprenda a fazer com que sua empresa, sua marca, seu 
produto, apareça em quantidade e qualidade na Internet, 
criando uma rede de relacionamento. Além disso, há uma 
abordagem com foco em estratégias de comunicação e 
relacionamento fluído, constante e produtivo.

Marketing Digital

cursos.fdr.org.br
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O 1º curso livre de mitologia criativa do Brasil tem como 
objetivo sensibilizar você para os potenciais criativos da 
mitologia. O contato com a mitologia e com aquilo que se 
manifesta criativamente favorece o desenvolvimento dos 
potenciais individuais e nos permite ver os velhos problemas 
sob novos ângulos. O conhecimento da mitologia e de seu 
poder criativo gera um impacto global, que afeta não apenas 
o intelecto, mas atinge o ser humano como um todo, em 
suas emoções e sonhos, possibilitando mudanças em vários 
campos da vida.

Mitologia Criativa

cursos.fdr.org.br



http://https://www.instagram.com/fundacaodemocritorocha/?hl=pt-br
mailto:canalfdr%40fdr.org.br%20?subject=
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Aguanambi,+282+-+Jos%C3%A9+Bonifacio,+Fortaleza+-+CE,+60055-402/@-3.7393895,-38.5273855,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x7c748fdc798c021:0x400f28dab2f110e7!8m2!3d-3.7393895!4d-38.5251968
https://www.instagram.com/fundacaodemocritorocha/
https://www.facebook.com/fundacaodemocritorocha/
https://www.youtube.com/channel/UCbIF2QLp1NM5ZrxaylOL_oQ
https://fdr.org.br/canalfdr/

