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COMUNICADO  
A Coordenação de Extensão da Unilab disponibiliza para os discentes a realização de 
cursos online, sem custos, através de variados endereços eletrônicos. À título e 
esclarecimentos e orientação a Coordenação elaborou um tutorial para ajudá-los na 
realização dos cursos. De um modo geral, todos os cursos seguem essa lógica 
tutorial.  
 

Entre no endereço eletrônico: https://inclusao.serpro.gov.br/. Ao acessá-lo você 
encontrará a página abaixo: 

 

As setas acima indicam o local onde vocês devem clicar para efetuarem o cadastro 
de vocês e os cursos que estão abertos, para que possam escolher.  
Após clicarem no local indicado, aparecerá a tela abaixo, para qual vocês devem 

clicar no “SIM”. 

 

https://inclusao.serpro.gov.br/
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Logo após aparecerá a tela abaixo que se refere ao cadastro. É só vocês 
preencherem os campos solicitados. Detalhe: no Assunto: digite “cadastro” 

 

No campo relativo a conteúdo preencham: o CPF de vocês e o nome da Cidade, 
conforme exemplo abaixo: 

 

Vocês receberão a mensagem de que o cadastro foi realizado com sucesso e que a 
senha será encaminhada para o email de vocês. 
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Com essa senha vocês poderão escolher um dos cursos, que estão com inscrições 

abertas, conforme ilustrado 

 

 
Vocês escolherão um dos cursos que estão dentro do parêntese. 
Depois vocês devem seguir as orientações que estiverem contidas no curso 
escolhido! 
 
Após realizarem todas as atividades exigidas pelo curso e, dentro do prazo do 
mesmo, receberão inclusive um certificado digital (em PDF), que pode ser impresso 
a qualquer momento. 
 
Segue outro link: 
http://www.sebrae.com.br/ 
 

 

 
 
 
 

http://www.sebrae.com.br/
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Outros sites que oferecem cursos online gratuitos: 
 

http://www.senado.gov.br/senado/ilb/asp/ED_cursos.asp 
http://www.cursogratisonline.com.br/category/cursos-senac/ 
http://www.senai.br/ead/ 
http://www.vaiprocurarumtrabalho.com/cursos-gratuitos-online-fgv 

 
 
Dúvidas e dificuldades na realização dos cursos poderão ser sanadas com os 

Professores: John e Marília, bem como com a equipe de bolsistas da CEAD 

(Coordenadoria da Educação Aberta e a Distância). 

 

A Coordenação de Extensão deseja a todo o sucesso na  

realização de suas atividades.  

 

Boa sorte!!! 

 

http://www.senado.gov.br/senado/ilb/asp/ED_cursos.asp
http://www.cursogratisonline.com.br/category/cursos-senac/
http://www.senai.br/ead/

