
CURSOS LIVRES EAD 

AMPLIE O SEU 
CONHECIMENTO!



QUEM BUSCA 
EXPANDIR E 
ATUALIZAR O SEU 
CONHECIMENTO, 
ENCONTRA NOS 
CURSOS LIVRESCURSOS LIVRES A 
MELHOR OPÇÃO!

De curta duração e tratando 
sobre temas específicos, os 
cursos livres podem ser 
cursados mesmo por 
quem ainda não possui 
formação universitária.

  
Se você busca  aprimoramento 

profissional contínuo ou 
planeja uma mudança na sua 
área de atuação, encontrará 

neles um excelente 
investimento para se destacar 

no meno mercado de trabalho.



QUAL O PÚBLICO-ALVO 
DOS CURSOS LIVRES?

Os cursos livres são altamente indicados para:
Jovens universitários que buscam expandir o conhecimento adquirido 
no curso de graduação aprendendo sobre temas específicos.

Profissionais que sabem da importância de se manterem 
atualizados sobre os assuntos relacionados à sua área de trabalho.

Profissionais que desejam mudar de área e têm em mente que os cursos livres 
serão uma óma forma de aprender sobre o seu novo campo de atuação.



AS VANTAGENS 
DOS CURSOS 
LIVRES EAD DA 
CRUZEIRO DO 
SUL VIRTUAL

Cursos nas áreas de Educação, 
Engenharia, Gestão e Negócios e Saúde. 
Constituição e Meio Ambiente, A Construção do 
Conhecimento sob Ótica Lúdica, Direito Internacional 
do Trabalho e Gestão de Crises e Inovação são alguns 
dos cudos cursos oferecidos pela instituição.

Metodologia de ensino. 
ApAprenda de forma prática e dinâmica com uma 
metodologia de ensino que utiliza linguagens como texto, 
vídeos (que possuem qualidade de imagem e áudio e 
estão hospedados em uma plataforma de fácil interação) 
e gamificação.

Conteúdo diferenciado. 
TTodo o conteúdo oferecido aos alunos é desenvolvido 
por mestres e doutores.

Cursos de curta duração. 
Os cursos livres possuem duração de 30 a 60 horas, ou 
seja, são perfeitos para aqueles que querem ou precisam 
aprender muito e em pouco tempo.



O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE OS CURSOS EAD DA 
CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL

A Cruzeiro do Sul Virtual é uma instuição da 
Cruzeiro do Sul Educacional, um dos maiores e 
mais reconhecidos grupos educacionais do País.

Flexibilidade de tempo é a palavra-chave 
quando falamos de ensino a distância, já que 
essa modalidade permite que você estude onde 
e quando quiser, bastando ter acesso à internet.

Nossa plataforma de ensino, o Blackboard, é 
um dos mais modernos do mundo, permindo 
diversos formatos de conteúdo.



ESTAMOS TE ESPERANDO!

CONHEÇA NOSSOS CURSOS

ACESSE 
WWW.CRUZEIRODOSULVIRTUAL.COM.BR∕CURSOSLIVRES∕



3003-1189 (capitais e regiões metropolitanas) 
0800-721-5844 (demais localidades).


