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Plataformas Mooc por Continente 

CONTINENTE: AMÉRICA (100 Platformas) 

Países: 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: 91 Plataformas 

1. Academic Earth (Estado Unidos da América): Fundada em 2008 e lançado em 24 de 

março 2009 por Richard Ludlow e co-fundadores Chris e Liam Bruner Pisano para dar 

a todos o acesso a conteúdo educacional de alta qualidade grátis e Para facilitar e 

aumentar esse aprendizado, a plataforma usa tecnologias inovadoras em um 

ecossistema amigável ao usuário. Site: a) Página inicial: www.academicearth.org. b) 

Catálogo de cursos: https://academicearth.org/online-college-courses/    

2. +Acumen – plusacumen (Estados Unidos da América): Fundada em janeiro de 2013, a 

+Acumen é uma comunidade global de aprendizagem para os tomadores de decisão 

de mudança social. A plataforma oferece cursos on-line para pensar diferentemente, 

aprender colaborativamente e participar de uma comunidade global de alunos 

abertos. É composto por uma equipe global de educadores, inovadores, 

empreendedores, catalisadores, gestores comunitários e voluntários generosos. Site: 

a) Página inicial: www.plusacumen.org b) Catálogo de cursos: 

https://www.plusacumen.org/courses   

3. Apple: (Estados Unidos da América): O poder e a flexibilidade do iPad proporcionam 

aos alunos a liberdade de explorar e expressar novas ideias quando e onde quer que a 

inspiração aconteça. O Mac tem o poder de dar vida às suas maiores ideias. E os 

aplicativos incorporados e o software intuitivo criam uma experiência de aprendizado 

incrivelmente pessoal para cada aluno - um que pode ser tão único quanto cada 

aluno. Site: a) Pàgina inicial: https://training.apple.com/us b) Catàlogo de cursos: 

https://training.apple.com/us/en/courses  
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4. Aquent Gymnasium (Estados Unidos da América): Esta plataforma é a primeira 

universidade americana on-line dedicada a profissionais em criação, design e 

desenvolvimento web. Oferece cursos gratuitos para estudantes e profissionais de 

criação, comunicação e digital para equipá-los com novos conhecimentos e 

habilidades no campo.  Site: a) Página inicial: www.thegymnasium.com b) Catálogo 

de cursos: https://www.thegymnasium.com/courses    

5. ARI Campus (Estados Unidos da América): A ARI oferece uma variedade de 

experiências educacionais em filosofia para promover uma melhor compreensão da 

filosofia de Ayn Rand. Site : a) Página inicial : www.campus.aynrand.org b) Catálogo 

de cursos: https://campus.aynrand.org/campus-courses  

6. Busuu (Estados Unidos da América): Busuu é a maior rede social do mundo para a 

aprendizagem de línguas. Oferecemos cursos em 12 idiomas diferentes, na Internet 

ou no celular, para mais de 80 milhões de pessoas em todo o mundo. Os usuários 

podem se inscrever gratuitamente ou comprar uma assinatura premium para 

desbloquear recursos adicionais, como aulas de gramática, modo off-line, 

certificados do McGraw-Hill Education ou a ferramenta de revisão de vocabulário. 

Site: a) Página inicial: https://www.busuu.com b) Catálogo de cursos: 

https://www.busuu.com  

7. C++ Institute : (Estados Unidos da América): O C++ Institute é um projeto sem fins 

lucrativos do Open Education and Open Education Group (OpenEDG). Os objetivos 

desta área são de promover as linguagens de programação C e C++, para aprimorar, 

desenvolver e suportar uma carreira profissional em programação C e C++. Site: a) 

Página inicial: https://cppinstitute.org/ b) Catálogo de Cursos: 

https://cppinstitute.org/cc-courses-through-cisco-networking-academy  

8. Canvas Network (Estados Unidos da América): Fundada em 2008, a Canvas Network 

tem vários cursos on-line gratuitos ministrados por faculdades comunitárias e outras 

instituições em todo o mundo. E muitos de seus cursos ainda oferecem certificados 

totalmente gratuitos. Site : a) Página inicial: www.canvas.net b) Catálogo de cursos : 

https://www.canvas.net/?query=python     

9. Carnegie Mellon University - Open Learning Initiative - CMU (Estados Unidos da 

América): A Iniciativa de Aprendizagem Aberta oferece cursos online para quem quer 
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aprender ou ensinar. O objetivo é combinar cursos abertos de alta qualidade, 

feedback contínuo e pesquisa para melhorar o aprendizado e transformar o ensino 

superior. Site: a) Página inicial: www.oli.cmu.edu b) Catálogo de cursos: 

www.oli.cmu.edu/learn-with-oli/see-all-oli-courses/   

10. Codecademy (Estados Unidos da América): Desde 2011, Codecademy é uma 

plataforma interativa que oferece gratuitos seis linguagens de programação, como 

Python, PHP, JavaScript, ou linguagens de marcação como HTML e CSS e tutoriais 

para construir sites ou melhorar programas. A plataforma oferece um perfil pessoal, 

um glossário para cada tutorial, uma área de discussão e uma ferramenta para criar 

seu próprio curso. Site: a) Página inicial: https://www.codecademy.com  b) Catálogo 

de cursos: https://www.codecademy.com/catalog/subject/all   

11. CoderByte (Estados Unidos da América): Coderbyte oferece uma coleção de desafios 

de código e cursos de desenvolvimento web que podem ajudá-lo a se preparar para 

uma próxima entrevista de emprego ou um bootcamp de codificação. Os desafios de 

codificação variam em dificuldade e todos eles podem ser preenchidos diretamente 

em seu aplicativo on-line. Site: a) Pàgina inicial: https://www.coderbyte.com/ b) 

Catàlogo de cursos: https://www.coderbyte.com/?s=courses#all 

12. Coggno (Estados Unidos da América): Coggno é um mercado de treinamento on-line e 

sistema de gerenciamento de aprendizado (LMS) que reúne criadores de conteúdo, 

organizações de RH e funcionários em um único ecossistema baseado na nuvem - 

permitindo treinamento e certificação simplificados em qualquer lugar do mundo. A 

Coggno é o mercado de treinamento on-line que mais cresce no mundo, com uma 

lista de clientes que inclui empresas de todas as formas e tamanhos, incluindo Google, 

7-11 Stores, General Dynamics, CNA e muitas outras. Site: a) Pàgina inicial: 

http://coggno.com/ b) Catàlogo de cursos: 

http://coggno.com/onlinetraining/index?price=free  

13. Cognitive class (Estados Unidos): Classe cognitiva (antigamente chamamda Big Data 

University) é a iniciativa da IBM oferecendo dados cursos de ciências e computação 

cognitiva. O objetivo é desenvolver habilidades em ciência de dados e computação 

cognitiva de graça.  Site: a) Página inicial: www.cognitiveclass.ai b) Catálogo de 

cursos: https://cognitiveclass.ai/courses/    
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14. Complexity Explorer (Estados Unidos da América): Esta plataforma oferece cursos 

interessantes relacionados à ciência da complexidade. Este site educacional é 

patrocinado pelo Instituto Santa Fé. Este é um instituto de pesquisa especializado no 

estudo de sistemas complexos. Ele está localizado em Santa Fe, e foi fundada por 

George Cowan, David Pines, Stirling Colgate, Murray Gell-Mann, Nick Metropolis, 

Herb Anderson, Peter A. Site : a) Página inicial: www.complexityexplorer.org b) 

Catálogo de cursos: https://cognitiveclass.ai/courses/   

15.  CourseNetworking - CN (Estados Unidos da América): A CN foi inventada e 

desenvolvida com base no emergente conceito de "networking" em oposição à 

"gestão de curso". A CourseNetworking LLC foi fundada no verão de 2011 com 

financiamento inicial e apoio intelectual da Universidade de Indiana. A 

CourseNetworking LLC foi fundada pelo professor Ali Jafari como parte de sua 

pesquisa sobre a plataforma de tecnologia de e-learning da próxima geração.  Site a) 

Página inicial: https://www.thecn.com/  b) Catálogo de cursos : 

https://www.thecn.com/203665g 

16. Coursera (Estados Unidos da América): Coursera é uma companhia digital de 

oferecer cursos on-line aberto a todos (Mooc), fundada por professores de 

informática Andrew Ng e Daphne Koller da Universidade de Stanford, localizada em 

Mountain View (Califórnia). Coursera oferece cursos de ciência da computação, 

medicina e biologia, ciências sociais e humanas, arte, matemática e estatística, 

economia e finanças. também usuários para melhorar em um campo, seguindo vários 

cursos em programas chamados "especialização". Site : a) Página inicial: 

www.coursera.org b) Catálogo de cursos: https://www.coursera.org/courses     

17. Courses10 (Estados Unidos da América): o courses10 é um serviço de aprendizagem 

online oferecido pelo Instituto Internacional de Carreiras Executivas (International 

Institute of Executive Careers - LLC). O objetivo é ensinar e mudar a vida de 2 bilhões 

de pessoas na aquisição de habilidades profissionais. a) Página inicial: 

https://courses10.com b) Catálogo de cursos: https://courses10.com/free-online-

courses/    

18. Coursmos (Estados Unidos da América): Esta é uma plataforma de micro-

aprendizagem que foi fundada em 2013 por Roman Kostochka e Vyacheslav Grachev. 
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Oferece cerca de 50.000 aulas em cerca de 11.000 cursos com cursos divididos em 

aulas menores, geralmente não mais do que três minutos cada. Site: a) Página inicial: 

www.coursmos.com b) Catálogo de cursos: http://coursmos.com/for-students   

19. CreativeLive (Estados Unidos da América): Em 2009, Chase Jarvis e Craig Swanson 

começaram a ideia de organizar oficinas para inspirar e apoiar as pessoas com as 

ferramentas para desenvolver suas habilidades criativas. É assim que nasceu o 

projeto '' CreativeLive ''. O objetivo era dar uma nova abordagem à educação para 

dar a qualquer pessoa interessada o acesso aos líderes e profissionais que fazem o 

trabalho. Site: a) Página inicial: https://www.creativelive.com/ b) Catálogo de 

cursos: https://www.creativelive.com/catalog?filter=best-sellers&via=link-to-

catalog_7    

20. Cybrary (Estados Unidos da América): Fundada em 2015, a Cybrary oferece cursos 

em segurança cibernética. Seu ecossistema de indivíduos, empresas, conteúdo e 

tecnologia convergem para criar um catálogo crescente de cursos e ferramentas que 

oferecem oportunidades de aprendizagem experiencial em TI on-line e segurança 

para todos, em qualquer lugar . O objetivo é oferecer a oportunidade de aprender 

segurança cibernética para qualquer pessoa. Site : a) Página inicial : www.cybrary.it 

b) Catálogo de cursos: www.cybrary.it/catalog 

21. DataCamp (Estados Unidos da América): O DataCamp oferece cursos interativos de 

R, Python, Sheets, SQL e shell sobre tópicos em ciência de dados, estatística e 

aprendizado de máquina. A plataforma ajuda a aprender com uma equipe de 

professores especialistas no conforto do seu navegador, com aulas em vídeo e 

projetos e desafios de codificação divertidos. E a missão é democratizar a educação 

em ciência de dados construindo a melhor plataforma para aprender e ensinar 

habilidades de dados e tornar a fluência de dados acessível a milhões de pessoas e 

empresas em todo o mundo. Site: a) Pàgina inicial: https://www.datacamp.com/ b) 

Catàlogo de Cursos: https://www.datacamp.com/courses 

22. Duke Online (Estados Unidos da América): Esta é uma extensão da Duke University. 

Uma universidade norte-americana de pesquisa privada, localizada em Durham, 

Carolina do Norte. Site: a) Página inicial : www.online.duke.edu b) Catálogo de 

cursos: www.online.duke.edu/course-listing 
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23. Duolingo (Estados Unidos da América): Duolingo é a plataforma de ensino de idiomas 

gratuita e cientificamente comprovada que se tornou a forma mais popular de 

aprender idiomas online. O projeto começou em novembro de 2011 em Pittsburgh, 

na Universidade Carnegie-Mellon, com o professor Luis von Ahn (criador do 

reCAPTCHA) e seu doutorando Severin Hacker. O Duolingo foi acessado pela primeira 

vez em 30 de novembro de 2011, mas primeiro em beta privado, e depois oferecido 

ao público em geral em 19 de junho de 2012. Desde agosto de 2018, o site oferece 

aulas em alemão, francês e inglês. Inglês, espanhol, italiano e português. Há um total 

de 81 cursos diferentes (cinco dos quais são beta) que ensinam 37 idiomas 

diferentes. Site: a) Página inicial: https://fr.duolingo.com/ b) Catálogo de cursos: 

https://pt.duolingo.com/courses 

24. Eazl (Estados Unidos da América): A Eazl oferece educação empresarial acessível e 

com tecnologia para o mundo moderno, para mais de 150.000 estudantes em todo o 

mundo. Criamos experiências de aprendizado cinematográficas e de alta qualidade 

com o apoio de estudantes de seres humanos reais. Sua missão é fornecer 

experiências educacionais digitais significativas e acessíveis para o maior número 

possível de pessoas no planeta. Site: a) Pàgina inicial: https://courses.eazl.co b) 

Catàlogo de cursos: https://courses.eazl.co/courses  

25. EdCast.org (Estados Unidos da América): EdCast é uma rede pessoal de 

aprendizagem para melhorar a capacidade humana para colaborar e aprender 

através de materiais educacionais, instrutores, estudantes e empregadores. O EdCast 

Knowledge Cloud capacita portais de e-learning baseados em openX para 

instituições, empresas, governos e organizações sem fins lucrativos de classe mundial 

para permitir que milhões de estudantes colaborem e aprendam. Site: a) Página 

inicial : www.edcast.org b) Catálogo de cursos: https://www.edcast.org/#  

26. Edevate (Estados Unidos da América): Fundado em 2011 por David P. Story, Gareth 

N. Genner, Gordon A. Rogers e William Fahey, Edevate oferece cursos on-line abertos 

para ajudar os alunos a desenvolver uma transcrição único sobre sua educação e 

habilidades. A empresa desenvolveu o programa Edevate College Access para ajudar 

os estudantes a obter créditos universitários sem incorrer em dívidas. E para aqueles 

que procuram qualificações reconhecidas no setor, o Edevate ajuda os alunos a obter 
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um currículo baseado em habilidades. Site : a) Página inicial: 

http://www.edevate.com  b) Catálogo de cursos: http://www.edevate.com     

27. Edevate University (Estados Unidos da América): Esta plataforma foi lançada em 21 

de outubro de 2013 com a missão de remover as barreiras à entrada para a educação 

global. Esta missão pode ser descrita como "Ensino superior, custo reduzido". Site : a) 

Página inicial: http://www.edevate.university/  b) Catálogo de cursos: 

http://www.edevate.university/  

28. Edx (Estados Unidos da América): Fundada pela Universidade de Harvard e pelo MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) em maio de 2012. Ela oferece e oferece 

cursos on-line gratuitos em nível universitário em todo o mundo.A EdX oferece vários 

tipos diferentes de programas de certificação: MicroMasters (que fornece acesso ao 

crédito), XSeries, Certificado Profissional e de Educação Profissional. Site: a) Página 

inicial: www.edx.org b) Catálogo de cursos : https://www.edx.org/course  

29.  ed2go (Estados Unidos da América): ed2go é o líder do setor em aprendizado on-line 

acessível para adultos. Oferecemos cursos on-line de educação continuada da mais 

alta qualidade, fáceis de usar por meio de uma rede de mais de 2.100 melhores 

universidades e faculdades. Site: a) Página inicial: https://www.ed2go.com/ b) 

Catàlogo de cursos: https://www.goskills.com/Bundle/All-Courses  

30. First Aid for Free (Estados Unidos da América): Desde 2011, os Primeiros Socorros 

Gratuitos oferecem gratuitamente recursos de primeiros socorros on-line para 

aumentar a conscientização sobre os primeiros socorros e técnicas de resgate. . O 

Firstaidforfree.com foi criado por John Furst, Instrutor de Primeiros Socorros e 

Técnico de Emergência Médica (EMT). Site: a) Página inicial: 

http://www.firstaidforfree.com b) Catálogo de cursos: 

http://www.firstaidforfree.com/free-online-first-aid-courses/ 

31. FreeEdNet (Estados Unidos da América): Lançado no final de 1998, o Free-Ed.Net é 

considerado o pioneiro no aprendizado online gratuito. Site: a) Página inicial: 

http://www.free-ed.net/free-ed/ b) Catálogo de Cursos: http://www.free-

ed.net/free-ed/   
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32. FX Academy (Estados Unidos da América): FX Academy é um sistema educacional 

completo projetado diretamente a partir da necessidade de os negociadores 

aprenderem a operar no próprio ritmo em um ambiente confortável e interativo. 

Fundada por DailyForex.com, especialistas em negócios desde 2006 oferecem aos 

traders de todos os níveis uma gama de cursos, incluindo vídeos, questionários e 

simuladores comerciais. Site: a) Página inicial: http://www.fxacademy.com/ b) 

Catálogo de cursos: http://www.fxacademy.com/learn   

33. GCFLearnFree (Estados Unidos da América): Este é um site educacional gratuito 

focado em tecnologia, treinamento vocacional e habilidades matemáticas. A 

iniciativa é do programa Goodwill Industries da Eastern NC Inc. (GIENC) e da Goodwill 

Community Foundation Inc. (GCF). Todo o conteúdo é criado em Raleigh, Carolina do 

Norte. Site: a) Página inicial: https://www.gcflearnfree.org b) Catálogo de cursos: 

https://www.gcflearnfree.org/classes  

34. GW Online - George Washington University (Estados Unidos da América): Esta é uma 

plataforma de propriedade da Universidade George Washington para oferecer alguns 

cursos on-line para os alunos. Site: a) Página inicial: https://online.gwu.edu   b) 

Catálogo de cursos: https://online.gwu.edu/moocs  

35.  Google (Estados Unidos da América): esta é uma plataforma de treinamento sobre 

desenvolvimento de aplicativos para Android, desenvolvimento de aplicativos da web 

e muito mais. O objetivo é criar aplicativos responsivos, flexíveis e bonitos para 

plataformas móveis ou da web? Você está no lugar certo. Site: a) Página inicial: 

https://developers.google.com/training/ b) catàlogo de cursos: 

https://developers.google.com/training/courses/overview  

36. Google's Power Search (Estados Unidos da América): Esta plataforma visa melhorar 

as habilidades de pesquisa no Google. Esta é uma maneira de aprofundar a 

compreensão da solução de problemas complexos de pesquisa usando técnicas 

avançadas de pesquisa. do Google. Site: a) Página inicial:  

http://www.powersearchingwithgoogle.com/  b) Catálogo de cursos: 

http://www.powersearchingwithgoogle.com/   
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37. GoSkills (Estados Unidos da América): GoSkills.com é uma empresa de aprendizagem 

on-line que ajuda alguém a aprender habilidades de negócios para atingir seus 

objetivos pessoais e profissionais. Com uma assinatura GoSkills.com, os membros 

recebem cursos personalizados que consistem em tutoriais em vídeo de alta 

qualidade e para ponto, transcrições, folhas de dicas, arquivos de exercícios e testes 

curtos. A plataforma seleciona especialistas reconhecidos mundialmente, que são 

instrutores apaixonados e brilhantes. Site: a) Página inicial: 

https://www.goskills.com/ b) Catàlogo de cursos: https://www.goskills.com/  

38. Harvard Open Courses (Estados Unidos da América): Este portal oferece cursos de 

qualidade para o público em geral. O site não contém nenhum conteúdo de 

aprendizado direto, mas coleciona e indexa cursos e materiais de professores, 

centros, escolas, bibliotecas e iniciativas no campus de Harvard. Site: a) Página 

inicial: https://online-learning.harvard.edu/  b) Catálogo de cursos: https://online-

learning.harvard.edu/courses   

39. Instreamia (Etats-Unis d'Amérique) (Estados Unidos da América) Esta é uma 

plataforma para aprender idiomas a partir de vídeos e artigos. Site: a) Página inicial: 

http://www.instreamia.com   b) Catálogo de cursos: 

http://www.instreamia.com/class/   

40. International Writing Program – IWP (Estados Unidos da América): O International 

Writing Program (IWP) é um canal único para as literaturas do mundo, conectando 

escritores consagrados de todo o mundo, trazendo literatura internacional para as 

salas de aula, apresentando escritores americanos a outras culturas através de 

passeios de leitura, e servindo como uma central de notícias literárias e uma riqueza 

de materiais arquivísticos e pedagógicos. Desde 1967, mais de mil e quatrocentos 

escritores de mais de 150 países residem na Universidade de Iowa. Site: a) Pàgina 

inicial: https://iwp.uiowa.edu/iwp-courses/distance-learning-courses/moocs b) 

Catàlogo de cursos: https://iwp.uiowa.edu/iwp-courses 

41. Janux Open Courses: (Estados Unidos da América) Janux pertence à comunidade de 

aprendizagem online interativa da Universidade de Oklahoma. É uma maneira de 

conectar os alunos ao redor do mundo em um ambiente de aprendizado social on-
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line. Esta é a primeira plataforma do gênero e permite que os usuários compartilhem 

notas, assistam a aulas de vídeo de alta qualidade e muito mais. Site: a) Página 

inicial: https://janux.ou.edu b) Catálogo de cursos: https://janux.ou.edu/index.html 

42. Kadenze (Estados Unidos da América): Projetada em 2015, a plataforma Kadenze é 

especializada no campo da educação criativa e artística. Faz parceria com algumas 

das melhores instituições de arte e universidades do mundo para lançar cursos 

interessantes que podem ser rastreados gratuitamente on-line. Foi co-fundada por 

Ajay Kapur, músico indiano e cientista da computação com formação clássica. Site : 

a) Página inicial: www.kadenze.com b) Catálogo de cursos: 

https://www.kadenze.com/courses   

43. Kennesaw State University Mooc - KSU (Estados Unidos da América) Os MOOCs da 

Universidade de Kennesaw são iniciativas lideradas por professores para aumentar o 

acesso à educação e excelência de KSU. O objetivo é fornecer caminhos educacionais 

que convidem a comunidade regional, nacional e internacional a participar de uma 

experiência de aprendizado. Os cursos abertos na KSU têm o potencial de reduzir os 

custos do programa e acessar a educação enquanto reduzem os tempos de estudo.  

Site: a) Página inicial: http://mooc.kennesaw.edu/  b) Catálogo de cursos: 

https://www.kadenze.com/courses 

44. Khan Academy (Estados Unidos da América): Esta instituição foi fundada em 2006 

pelo educador americano Salman Khan, com a colaboração do Massachusetts 

Institute of Technology e da Harvard University. Hoje, seu principal objetivo continua 

sendo fornecer educação mundial a todos os usuários que a desejam de qualquer 

lugar do mundo. O conteúdo da Khan Academy destina-se ao ensino primário e 

secundário em matemática, biologia, química, física, finanças e história. Site: a) 

Página inicial: https://fr.khanacademy.org/  b) Catálogo de cursos: 

https://fr.khanacademy.org/   

45. Leada ((Estados Unidos): Leada se destaca como a maneira mais eficaz de estudantes 

enseigneraux SQL, Python ou R. O conteúdo Leada é dividido em duas categorias, a 

saber: cursos de Bootcamp e curso de projeto. Os bootcamps se concentram em 

ensinar uma habilidade de programação específica. Enquanto os cursos do projeto 
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incluem conteúdo do curso de programação e um projeto industrial.  Site: a) Página 

inicial: https://www.teamleada.com/  b) Catálogo de cursos: 

https://www.teamleada.com/courses   

46. Learning by Giving Foundation (Estados Unidos da América): A Fundação Aprender, 

dando é um grupo de problemas solucionadores apaixonados e inovadores que 

desejam educar a próxima geração de filantropos e distribuir capital para as 

comunidades locais em necessidade. Site: a) Página inicial: 

https://learningbygivingfoundation.org/  b) Catálogo de cursos: 

https://learningbygivingfoundation.org/learning/ 

47. LUXVERA (Estados Unidos da América): Uma plataforma de aprendizagem on-line 

exclusiva e aberta exclusiva que oferece cursos gratuitos de classe mundial, 

oferecidos pela Regent University. LUXVERA, que significa "luz e verdade", oferece a 

oportunidade de explorar tópicos de importância global que abrangem direito, 

política, negócios, filosofia, história, etc. Site: a) Página inicial: 

http://luxvera.regent.edu/  b) Catálogo de cursos: 

http://luxvera.regent.edu/disciplines  

48. Lynda.com (Estados Unidos da América): Desde 1995, Lynda tem sido uma 

plataforma líder de aprendizado online. Lynda permite que todos adquiram negócios, 

software, tecnologia e habilidades criativas para atingir seus objetivos pessoais e 

profissionais. Por meio de assinaturas individuais, corporativas, acadêmicas e 

governamentais, os alunos têm acesso a cursos atraentes e de alta qualidade, 

ministrados por especialistas reconhecidos. Site: a) Página inicial: 

https://www.lynda.com/  b) Catálogo de cursos: https://www.lynda.com 

49. Marginal Revolution University – MRUniversity (Estados Unidos): Fundada em 2012 

pelos professores de economia da Universidade George Mason, Tyler Cowen e Alex 

Tabarrok, a Universidade Marginal Revolution construiu a maior biblioteca on-line 

vídeos gratuitos de educação econômica para o mundo. Site: a) Página inicial: 

https://www.mruniversity.com/  b) Catálogo de cursos: 

https://www.mruniversity.com/economics-video-library 
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50. Marist College FOLD (Estados Unidos da América): Uma plataforma de aprendizado 

online para moda.  Site: a) Página inicial: http://www.marist.edu/commarts/fashion/   

b) Catalogue de cours: http://www.marist.edu/commarts/fashion/  

51. Master Class (Estados Unidos da América): Lançado 12 maio de 2015, classe Master 

inclui cursos ministrados por especialistas em áreas como a música, mas também a 

pintura, teatro, artes ou qualquer Outra oportunidade onde as habilidades são 

desenvolvidas. Site: a) Página inicial: https://www.masterclass.com/   b) Catálogo de 

cursos: https://www.masterclass.com/   

52. Microsoft (Estados Unidos da América): Microsoft Education é uma plataforma 

personalisada para professores que colaboram entre eles. Ela oferece cursos utilizando 

recursos como o OneNote, Sway e Office Mix, orientados na integração da tecnologia no 

ensino. Site: a) Página inicial: https://education.microsoft.com/ b) Catàlogo de cursos: 

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses   

53. Microsoft Learning (Estados Unidos da América): Site: 

https://openedx.microsoft.com/  a) Página inicial: b) Catálogo de cursos: 

https://openedx.microsoft.com/  

54. MITx (Estados Unidos da América): MITx é a iniciativa do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Um programa constituinte do Escritório de Aprendizagem Digital 

do MIT. O MITx também suporta experiências residenciais com tecnologias de 

aprendizagem escaláveis e pesquisa de aprendizado digital..  Site: a) Página inicial: 

https://openlearning.mit.edu/beyond-campus/mitx-edx-moocs/  b) Catálogo de 

cursos: https://openlearning.mit.edu/beyond-campus/mitx-edx-moocs/courses  

55. MongoDB University (Estados Unidos da América): Fundada em 2007 por Dwight 

Merriman, Eliot Horowitz e Kevin Ryan para oferecer cursos online para estudantes.  

Site: a) Página inicial: https://university.mongodb.com  b) Catálogo de cursos: 

https://university.mongodb.com/courses/catalog   

56. Mooc-Ed: Massive Open Online Courses for Educators (Estados Unidos): MOOC-Ed é 

um projeto do Instituto de Inovação Educacional na NC State College de Educação 

para Educadores. Construído sobre modelos de desenvolvimento profissional 
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baseados em pesquisa eficazes, comunidades de aprendizagem profissional e 

comunidades de prática online. Os cursos MOOC-Ed concentram-se na aprendizagem 

autêntica baseada em projetos, colaboração e aprendizagem assistida por pares. A 

iniciativa foi desenvolvida por Glenn Kleiman e Mary Ann Wolf. Site: a) Página inicial: 

https://place.fi.ncsu.edu  b) Catálogo de cursos : https://place.fi.ncsu.edu/  

57. One Million by One Million - 1Mby1M (Estados Unidos da América): A 1Mby1M 

oferece mesas-redondas gratuitas e on-line para mentores que procuram discutir 

posicionamento, financiamento e todos os outros aspectos da construção de um 

empreendimento de startups. Até cinco empreendedores que se registrarem no Pitch 

poderão apresentar seus negócios. Eles obterão feedback direto, conselhos sobre os 

próximos passos e respostas a perguntas de Sramana Mitra e, possivelmente, de seus 

CEOs e VCs frequentes. Registre-se para participar para ouvir, aprender e participar 

das conversas ao vivo. bate-papo. Site: a) Pàgina inicial: 

https://1m1m.sramanamitra.com/ b) Catàlogo de cursos: 

https://1m1m.sramanamitra.com/free-public-roundtables/ 

58. One Month (Etats-Unis d’Amérique): (Estados Unidos da América): Esta plataforma 

oferece cursos em programação de computadores, codificação e cursos profissionais. 

Site: a) Página inicial : https://onemonth.com  b) Catálogo de cursos: 

https://onemonth.com/courses    

59. Onlinedegree.com (Estados Unidos da América): Esta é uma plataforma de educação 

de classe mundial, 100% grátis. Isso só dá a milhões de cidadãos americanos o poder 

de estudar gratuitamente online. E por sua sobrevivência financeira, a plataforma é 

apoiada pela ajuda de anunciantes, patrocínios. Site: Página inicial: 

https://www.onlinedegree.com  b) Catálogo de cursos: 

https://www.onlinedegree.com/free-courses/    

60. Open Learning Campus (Estados Unidos da América): Esta plataforma é uma 

iniciativa do Banco Mundial. Isso é para fornecer oportunidades dinâmicas de 

aprendizado que permitem que diversos públicos aprendam em seu próprio ritmo e 

acessem o conhecimento de que precisam. É por isso que o Open Learning Campus 

(OLC) oferece aos indivíduos o conhecimento e as habilidades para enfrentar os 
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desafios de desenvolvimento mais desafiadores. Site: a) Página inicial: 

https://olc.worldbank.org/  b) Catálogo de cursos: https://olc.worldbank.org/wbg-

academy   

61. Open Security Training (Estados Unidos da América): Esta plataforma é dedicada ao 

compartilhamento de materiais de treinamento para cursos de segurança de 

computadores. Todo o material é licenciado abertamente como CreativeCommons, 

permitindo que qualquer um use o material como achar melhor, contanto que 

compartilhem trabalhos editados com a comunidade. Site: a) Página inicial: 

http://opensecuritytraining.info/  b) Catálogo de cursos: 

http://opensecuritytraining.info/Training.html   

62. Open Yale Courses (Estados Unidos da América): Um projeto da Universidade de Yale 

para compartilhar vídeos e completar o material educacional de seus cursos de 

graduação. O site oferece acesso gratuito a uma seleção de cursos introdutórios e 

usa uma licença "Creative Commons Attribution-Noncommercial". Site: a) Página 

inicial: https://oyc.yale.edu/  b) Catálogo de cursos: https://oyc.yale.edu/courses   

63. Oracle Learning Library – OLL (Estados Unidos da América): A Oracle oferece cursos 

on-line e recursos avançados de software como serviço, plataforma como serviço e 

infraestrutura como backbone. esse serviço e dados como um serviço. Site: a) Página 

inicial: https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:49:14085349126157  b) 

Catálogo de cursos: 

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:49:105905590339540    

64. Peer-to-Peer University - P2PU (Estados Unidos da América): É uma comunidade de 

aprendizagem sem fins lucrativos on-line permitindo que os alunos a organizar e 

participar de cursos e grupos estudo sobre temas específicos. A Peer2Peer University 

foi criada em 2009 com financiamento da Fundação Hewlett e da Fundação 

Shuttleworth, cujo primeiro curso foi realizado em setembro do mesmo ano. Site: a) 

Página inicial: https://www.p2pu.org/en   b) Catálogo de cursos: 

https://www.p2pu.org/en/courses/     
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65. Phoenix College (Estados Unidos d’América): Fundada em 1920, Phoenix College é as 

faculdades comunitárias flagship em Maricopa, um dos maiores sistemas de escolas 

comunitárias no país e maior provedor de ensino superior profissional no Arizona. O 

Phoenix College é uma faculdade comunitária abrangente, centrada no aluno, 

dedicada a fornecer educação acessível, de alta qualidade e acessível à comunidade 

diversa que ela atende. Site: a) Página inicial : 

https://www.phoenixcollege.edu/programs  b) Catálogo de cursos: 

https://www.phoenixcollege.edu/programs/course-list   

66. Saylor Academy (Estados Unidos da América): uma iniciativa sem fins lucrativos que 

trabalha desde 2008 para oferecer cursos on-line gratuitos para quem quer aprender. 

Site : a) Página inicial: https://www.saylor.org/  b) Catálogo de cursos: 

https://learn.saylor.org/course/index.php?categoryid=&utm_source=homepage&ut

m_medium=cta&utm_campaign=homepage&utm_content=header_button   

67. SDSN - Sustainable Development Solutions Network (Estados Unidos): lançado em 

2012 pelo ex-Secretário-Geral Ban Ki-moon, para mobilizar o mundo conhecimento 

científico e tecnológico para promover a resolução problemas práticos para o 

desenvolvimento sustentável e a realização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Site: a) Página inicial: http://unsdsn.org  b) Catálogo de cursos: 

http://unsdsn.org/news/2016/08/10/   

68. Simpliv - Lear Teach Earn - LLC (Estados Unidos da América): Simpliv é uma 

plataforma para aprender e ensinar cursos online. Site: a) Página inicial: 

https://www.simpliv.com/  b) Catálogo de cursos : https://www.simpliv.com/free-

courses  

69.  Skillshare (Estados Unidos da América): A Skillshare é uma comunidade de 

aprendizado on-line com milhares de aulas de design, negócios, tecnologia e muito 

mais. Qualquer pessoa pode se juntar a milhões de membros em nossa comunidade 

para aprender habilidades de ponta, interagir com colegas e descobrir novas 

oportunidades. Site: a) Página inicial: https://www.skillshare.com/b) Catálogo de 

cursos: https://www.skillshare.com/browse?via=header  
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70. Skynet University (Estados Unidos da América): uma rede global de telescópios 

totalmente automatizados ou robóticos para astrônomos profissionais, estudantes 

de todas as idades e o público em geral através da Internet. Com base na 

Universidade da Carolina do Norte (UNC) e financiada principalmente pelo National 

Science Foundation, a NASA, e doações privadas, telescópios Skynet abrangem 

quatro continentes. Site: a) Página inicial: https://skynet.unc.edu/introastro/  b) 

Catálogo de cursos: https://skynet.unc.edu/introastro/ourcouses/   

71. SMARThistory (Estados Unidos da América): SmartHistory é um projeto da Khan 

Academy: uma organização sem fins lucrativos para fornecer educação gratuita e de 

classe mundial para todos em todos os lugares. Smarthistory oferece cursos de 

história, arte e patrimônio cultural em colaboração com historiadores de arte, 

arqueólogos, curadores e outros especialistas para um público global. Site: a) Página 

inicial: https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/beginners-art-

history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-in-between  b) Catálogo 

de cursos :  https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/beginners-

art-history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-in-between    

72. Smartly (Estados Unidos da América): Oferece programas altamente seletivos de 

graduação e negócios que não oferecem graduação. As aulas são fornecidas no 

aplicativo Smartly no seu dispositivo móvel e acompanhadas por uma plataforma de 

aprendizado social. Seu modelo de negócios inovador transfere o ônus das altas 

mensalidades para os empregadores que pagam para recrutar seus alunos em 

circulação. Site: a) Página inicial: https://smart.ly  b) Catálogo de cursos: 

https://smart.ly/the-free-certificates 

73. SoloLearn (Estados Unidos da América): SoloLearn tem a maior coleção de conteúdo 

gratuito de aprendizagem de código com e com certificado, do iniciante ao 

profissional! Escolha entre milhares de tópicos de programação para aprender 

conceitos de codificação, aprimorar seus conhecimentos de programação ou manter-

se alinhado às mais recentes tendências de codificação. Site: Página inicial: 

https://www.sololearn.com/ b) Catàlogo de cursos: 

https://www.sololearn.com/Courses/   
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74.  Sophia Learning (Estados Unidos da América): A missão da Sophia Learning é ajudar 

os alunos a alcançar o sucesso da faculdade com a Sophia Pathways, nossos cursos on-

line acessíveis, flexíveis e baseados em competências. Esses cursos individualizados 

custam uma fração dos cursos universitários tradicionais e são acessíveis a qualquer 

momento, de qualquer dispositivo. Site: a) Pàgina inicial: https://www.sophia.org/ b) 

Catàlogo de cursos: https://www.sophia.org/online-courses-for-college-credit  

75. Soundviewpro.com (Estados Unidos da América): SoundviewPro é uma biblioteca de 

curso on-line para um crescimento rápido, com foco em competências empresariais e 

técnicas necessárias para ter sucesso no mundo de hoje. Cada classe consiste em um 

grupo de classes dividido em seções. Cada seção contém um pequeno vídeo que 

permite uma fácil visualização em dispositivos móveis e tablets. Cada instrutor é um 

especialista em seu campo e o SoundviewPro traz sua especialidade nesses cursos 

concisos baseados em habilidades. Site: a) Página inicial: 

https://www.soundviewpro.com/  b) Catálogo de cursos: 

https://www.soundviewpro.com/featured-courses/   

76. Stanford Online Langunita (Estados Unidos da América): Desde 2006, a Stanford tem 

seus próprios cursos. Lagunita é o exemplo de Stanford na plataforma de software de 

código aberto Abrir EDX desenvolvido pela organização sem fins lucrativos Harvard / 

MIT, e sobre o qual os engenheiros de Stanford trabalhar desde abril de 2013. 

Lagunita anfitriões de muitos softwares gratuitos, cursos on-line que são ministrados 

pelo corpo docente da Stanford e disponibilizados aos alunos ao longo da vida em 

todo o mundo para auto-enriquecimento. Site: a) Página inicial: 

www.lagunita.stanford.edu   b) Catálogo de cursos: 

https://lagunita.stanford.edu/courses    

77. TareasPlus Fundada em 2012 em San Francisco, Califórnia TareasPlus é a maior 

plataforma de vídeo educativo na América Latina para aprender ciências e 

matemática. É um mercado de cursos de vídeo focados no mercado de língua 

espanhola de cursos pagos ou gratuitos em várias disciplinas que vão da matemática 

à programação. Site: a) Página inicial: https://www.tareasplus.com/  b) Catálogo de 

cursos: https://www.tareasplus.com/   
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78. TED-Ed - Technology, Entertainment and Design  - TED (Estados Unidos): A missão da 

TED-Ed é incentivar e comemorar as ideias dos professores e estudantes ao redor do 

mundo. É uma plataforma internacional que dá espaço para os professores criarem 

suas próprias lições interativas. O objetivo é ajudar os estudantes curiosos de todo o 

mundo trazer para adquirir habilidades de alfabetização de apresentação, a liderança 

inovadora na rede global da TED-Ed. Site: a) Página inicial: https://ed.ted.com b) 

Catálogo de cursos: 

https://ed.ted.com/lessonscontent_type=originals&direction=desc&sort=publish-

date&user_by_click=student   

79. The College of St. Scholastica (Estados Unidos da América): é uma pequena 

universidade privada localizada na cidade de Duluth, Minnesota. O campus foi 

fundado em 1912. O corpo docente tem laços religiosos com o catolicismo, 

particularmente na tradição beneditina. Site: a) Página inicial: 

http://www.css.edu/graduate/non-degree-seeking/massive-open-online-

courses.html  b) Catálogo de cursos: http://www.css.edu/graduate/non-degree-

seeking/massive-open-online-courses.html   

80. The Great Courses (Estados Unidos da América): The Great Courses (TGC) é uma série 

de cursos de áudio e vídeo de nível universitário produzidos e distribuídos pela The 

Teaching Company, uma empresa americana sediada em Chantilly, Virgínia. A 

empresa foi fundada em 1990 por Thomas M. Rollins, ex-diretor jurídico do Comitê de 

Trabalho e Recursos Humanos do Senado dos Estados Unidos. Rollins foi inspirado por 

uma série de palestras filmadas por 10 horas que assistiu enquanto estudava na 

Harvard Law School, e começou a recrutar professores e especialistas para gravar 

palestras. Site: a) Página inicial: https://www.thegreatcourses.com/ b) Catálogo de 

cursos: https://www.thegreatcourses.com/courses?ICMP=126575  

81. The Writing University (Estados Unidos da América): Este site oferece Mooc para a 

criação, através do programa de escrita Internacional a Universidade de Iowa. O 

objetivo é oferecer novas oportunidades para o estudo e prática da escrita criativa e 

análise literária para um número ilimitado de participantes. Site: a) Página inicial: 

https://www.writinguniversity.org/sites/  b) Catálogo de 
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cursos: https://www.writinguniversity.org/sites/vwu/files/courses-splash-

page/courses.html   

82. Treehouse: Treehouse ou Teamtreehouse (Estados Unidos da América) é uma escola 

de tecnologia online que oferece cursos iniciantes a avançados em web design, 

desenvolvimento web, desenvolvimento móvel e desenvolvimento de jogos 

ensinados por uma equipe de professores especializados. Seus cursos são voltados 

para iniciantes que procuram aprender habilidades de codificação para uma carreira 

na indústria de tecnologia. O programa de aprendizado Treehouse inclui vídeos 

combinados com questionários interativos e desafios de código. Os Treehouse Tracks 

são currículos guiados, compostos por cursos que treinam alunos em grandes áreas 

temáticas. Organizações Treehouse é projetado para auxiliar empresas, organizações, 

escolas e programas comunitários em treinamento de tecnologia. Empresas, 

incluindo Simple and Living Social, atualmente usam o Treehouse para recrutar novos 

funcionários com base em seu progresso e realizações em Treehouse. Site: a) Pàgina 

inicial: https://teamtreehouse.com/library b) Catàlogo de cursos: 

https://teamtreehouse.com/subscribe/plans?trial=yes  

83. Udacity (Estados Unidos da América): A Udacity, Inc. é uma organização educacional 

com fins lucrativos fundada em junho de 2011 por Sebastian Thrun, David Stavens e 

Mike Sokolsky oferecendo cursos on-line massivos. Segundo Thrun, a origem do 

nome Udacity vem do desejo da empresa de ser "ousada para você, o aluno". Cada 

curso consiste em várias unidades, incluindo videoconferências com legenda oculta, 

questionários integrados para ajudar os alunos a entender conceitos e reforçar idéias 

e tarefas de acompanhamento que suportam um modelo de aprendizado. Site : a) 

Página inicial: www.udacity.com b) Catálogo de cursos : 

https://www.udacity.com/courses/all    

84. Udemy (Estados Unidos da América): Fundada em 2009 por Gagan Biyani, Eren Bali e 

Oktay Caglar. A Udemy é um mercado de educação on-line global que permite que 

muitos participantes dominem novas habilidades e alcancem seus objetivos, fazendo 

cursos ministrados por instrutores especializados em seu campo. Site : a) Página 
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inicial: https://www.udemy.com   b) Catálogo de cursos :  

https://business.udemy.com/course-collection/    

85. University of California – Irvin: Open Course Ware (Estados Unidos da América): A 

University of California é um membro de apoio do Open Education Consortium 

(antigo OpenCourseWare Consortium). A Universidade lançou sua iniciativa 

OpenCourseWare em novembro de 2006. Desde então, cresceu rapidamente para se 

tornar um dos locais mais importantes dos Estados Unidos. Seu projeto OpenChem 

inclui cursos em vídeo e é mais semelhante aos cursos ministrados em um curso de 

graduação em química. Site : a) Página inicial: http://open.uci.edu  b) Catálogo de 

cursos: http://open.uci.edu/courses   

86. World Education University – WEU (Estados Unidos da América): A WEU dedica-se a 

um objetivo: oferecer a todos, em qualquer lugar e a qualquer momento, uma 

educação 100% gratuita em nível universitário. Não há taxas de ensino, sem taxas e 

sem taxas para livros didáticos. A inscrição inclui uma avaliação da aprendizagem 

cognitiva (CLA) para ajudar os candidatos a entender suas preferências específicas de 

aprendizagem, o que pode levar a um melhor desempenho acadêmico, melhores 

escolhas de carreira e maior aprendizado. satisfação pessoal e profissional. Site : a) 

Página inicial: http://www.weu.kreo.biz/home  b) Catálogo de cursos: 

http://www.weu.kreo.biz/Courses_All_courses   

87. World Mentoring Academy - WMA (Estados Unidos da América): Este é um projeto 

educacional sem fins lucrativos que oferece cursos online abertos a todos. A 

organização foi fundada em abril de 2010 como Mybandisthebest.com e tornou-se 

World Mentoring Academy em junho de 2010 pelo engenheiro americano Michael 

Williams conhecido por "HomelessEducator". Com a missão declarada de "Oferecer 

educação aberta para o mundo", a WMA oferece acesso gratuito a uma coleção de 

mais de vinte mil palestras on-line de mais de 840 cursos acadêmicos e educacionais, 

ensino fundamental e médio, cursos de administração, cursos primeiro e segundo 

ciclos. Site : a) Página inicial: https://worldmentoringacademy.com  b) Catálogo de 

cursos: https://worldmentoringacademy.com/www/index.php   
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88. World Science U (Estados Unidos da América): World Science U oferece ao público 

em geral uma experiência educacional única, com Brian Greene e outros renomados 

professores liderando o caminho e acompanhados por uma produção de qualidade. 

As várias ofertas de cursos permitem que os alunos passem minutos, horas, dias ou 

meses sobre um tópico, independentemente de sua programação. Site : a) Página 

inicial: http://www.worldscienceu.com  b) Catálogo de cursos : 

http://www.worldscienceu.com/courses/university   

89. Yale Open Courses- OYC (Estados Unidos da América): Open Yale Courses oferece 

cursos gratuitos e outros materiais de certos cursos da Yale College para o público 

em geral. Os cursos cobrem todas as disciplinas das artes liberais, incluindo as 

humanidades, ciências sociais e ciências físicas e biológicas. Site: a) Página inicial: 

https://oyc.yale.edu/  b) Catálogo de cursos: https://oyc.yale.edu/courses    

90. Young African Leaders Initiative – YALI (Estados Unidos da América): Young African 

Leaders Initiativa é a Iniciativa Jovens Líderes Africanos da YALI que oferece cursos 

online gratuitos para jovens africanos. É uma iniciativa do Departamento de Estado 

dos EUA. Este programa, lançado em 2010 pelo ex-presidente dos EUA, Barack 

Obama, visa forjar uma rede ativa de jovens líderes africanos. E no final de cada aula, 

o aluno recebe o certificado gratuitamente. Site : a) Página inicial: 

https://yali.state.gov  b) Catálogo de cursos : https://yali.state.gov/courses/    

91. 360Training (Estados Unidos da América): A estratégia da 360Training é integrar 

suporte de tecnologia, conteúdo e serviços a organizações e profissionais de uma 

ampla gama de setores para gerenciar suas necessidades de carreira, conformidade e 

certificação. O objectivo é permitir que os seus estagiários seleccionados no domínio 

da formação profissional ou formação profissional aumentem rapidamente a sua 

quota de mercado e ofertas, aumentem as suas margens e rendimentos e sejam 

competitivos. Site : a) Página inicial: https://www.360training.com/free-online-

courses   b) Catálogo de cursos : https://www.360training.com/free-online-courses 
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CANADÁ : 2 Plataformas  

92. Commonwealth of Learning (Canadá): A Commonwealth of Learning (COL) é uma 

organização intergovernamental da Commonwealth sediada em Metro Vancouver, 

Canadá. O COL foi fundado em 1987 pelos Chefes de Governo da Commonwealth 

(CHOGM) e inaugurado em 1988.Seu mandato é promover o uso da educação à 

distância através das Tecnologias de Informação e Comunicação. Site : a) Página 

inicial: www.mooc4dev.org b) Catálogo de cursos:  www.mooc4dev.org/courses 

93. EDUlib (Canadá): EDUlib oferece cursos universitários abertos a todos. No lado 

técnico, a plataforma é baseada no software edX aberto fornecido pelo edX e 

suportado pelo Google. No nível organizacional, o projeto foi iniciado em 2012 pela 

HEC Montréal, que se uniu à Université de Montréal e à Polytechnique Montréal em 

2015. Site: a) Página inicial: www.cours.edulib.org b) Catálogo de cursos: 

https://cours.edulib.org/courses   

BRASIL: 3  Plataformas 

94. Alura (Brasil) A Alura nasceu da Caelum, uma renomada empresa de treinamentos 

presenciais em tecnologia. Os fundadores, Paulo Silveira e Guilherme Silveira, 

perceberam que muitos alunos e alunas não tinham acesso ao nosso conteúdo por 

questões de distância e horário, e outros se adequavam a diferentes ritmos de aula. 

A Caelum Online nasce em 2011 e, com o sucesso do projeto, criamos uma marca 

própria em junho de 2013, a Alura. A sua missão é criar uma plataforma de 

aprendizado de tecnologia, na qual os estudantes possam discutir, participar e 

enriquecer seu conhecimento, investindo seu tempo da melhor maneira possível, 

quando e onde quiser. Site: a) Página inicial: https://www.alura.com.br/ b) Catálogo 

de cursos:  https://www.alura.com.br/cursos-online-tecnologia 

95. TELELAB (Brasil): Telelab é um programa de educação continuada do Ministério da 

Saúde do Brasil. A plataforma oferece cursos online gratuitos para profissionais de 

saúde. Os cursos são oferecidos em português e certificados pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. Site: a) Página inicial: 
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https://telelab.aids.gov.br/index.php/  b) Catálogo de cursos:  

https://telelab.aids.gov.br/index.php/cursos    

96. Veduca (Brasil): Fundada em março de 2013, a Veduca Edtech, ou simplesmente 

Veduca, é uma plataforma de aprendizado remoto baseada no Brasil. Todo o 

conteúdo baseado no vídeo é aberto e gratuito. Site : a) Página inicial: 

https://veduca.org/  b) Catálogo de cursos: https://veduca.org/courses    

 ARGENTINA: 1 Platforma 

97. Acamica (Argentina): Esta plataforma de aprendizado oferece oportunidades 

educacionais alternativas aos programas de educação formal. Site: a) Página inicial: 

https://www.acamica.com/  b) Catálogo de cursos : 

https://www.acamica.com/cursos    

GUATEMALA: 1 Plataforma 

98. Galileo University (Guatemala) Localizada na Guatemala desde 2012, a Universidade 

Galileo é uma instituição de ensino superior, resultado de 38 anos de trabalho árduo 

e esforço constante de um grupo de acadêmicos e profissionais de elite, liderado por 

Eduardo Suger Cofiño, Ph.D., fundador e presidente. Site: a) Página inicial: 

https://www.edx.org/school b) Catálogo de cursos: 

https://www.edx.org/school/galileox   

MÉXICO: 1 Plataforma 

99. MéxicoX (México): uma plataforma MOOC financiada pelo governo mexicano e conta 

com mais de 40 parceiros (universidades e instituições da administração pública 

federal). Tem mais de um milhão de alunos registrados, 85% dos quais estão no 

México. Site: a) Página inicial: www.mexicox.gob.mx b) Catálogo de cursos: 

http://www.mexicox.gob.mx/courses   

 PERU: 1 Plataforma 

100. Tecsup Virtual (Peru): uma organização educacional privada, sem fins 

lucrativos, dedicada à formação de profissionais. O fundador, Luis Hochschild Plaut, 

trabalhou para tornar a Tecsup um trabalho valioso para o benefício de jovens e 
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profissionais das empresas e instituições do país. Desde 1984, a Tecsup oferece aos 

jovens cursos de carreira profissional relacionados à aplicação de tecnologia na 

operação e manutenção de atividades industriais. Site: a) Página inicial: 

https://tecsupvirtual.edu.pe b) Catálogo de cursos: 

https://tecsupvirtual.edu.pe/browse/tv/emoocsort=date    

CONTINENTE: EUROPA (83 Plataformas) 

Países: 

FRANÇA 20 Plataformas 

1. Alphorm (França): ): Alphorm é uma plataforma educacional francesa que combina 

pedagogia e especialização, tornando o conhecimento das novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTIC) acessíveis a todos. É o creme de treinamento NTIC 

com os melhores treinadores a qualquer hora e em qualquer lugar. Sendo uma 

plataforma comercial, os cursos estão pagando. Site: a) Página inicial: 

www.alphorm.com b) Catálogo de cursos: https://www.alphorm.com/formations    

2. Elephorm (França): Fundada em 2005, com sede em Lyon, a Elephorm oferece 

treinamento em vídeo on-line com os melhores especialistas. Os tópicos abordados 

são muito amplos: aprendizado de software (escritório, computador), 

desenvolvimento Web, web marketing, código, profissões criativas (gráfico, som, 

vídeo, foto), negócios e gerenciamento e desenvolvimento pessoal. Site: a) Página 

inicial: www.elephorm.com b) Catálogo de cursos: 

https://www.elephorm.com/recherche    

3. EM Lyon Business School - emlyonX (França): Esta é uma iniciativa da escola de 

negócios da emlyon. EmlyonX produz e dissemina MOOCs em fase com o surgimento 

de novas questões econômicas e organizacionais na África e na Europa. Projetado por 

professores e especialistas da escola de negócios da emlyon para apoiar a 

transformação do negócio. A EmlyonX também publica COOCs para empresas, SPOCs 

personalizados como parte de nossos cursos de certificação ou certificação, bem 

como módulos de Blended Learning. Site: a) Página inicial: https://emlyonx.em-

lyon.com/  b) Catálogo de cursos: https://emlyonx.em-lyon.com/courses    
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4. Enaco – Business school (França): Desde a sua criação, o projeto da ENACO Business 

School tem sido o de treinar os futuros profissionais e líderes nas áreas de negócios, 

marketing, imobiliário, gestão e das finanças. Em 2013, a Enaco decidiu embarcar na 

grande aventura dos MOOCs. Site: a) Página inicial: http://www.enaco.fr  b) 

Catálogo de cursos: http://www.enaco.fr/mooc/   

5. First Business Mooc - FBM (França): A FBM está revolucionando o mundo da 

educação online com cursos de alta qualidade. A FBM conta com finanças 

corporativas e mercados de capital, mas está expandindo rapidamente seu portfólio 

de cursos para incluir gerenciamento, estratégia de negócios, marketing on-line e 

muito mais. Site: a)  Página inicial : http://firstbusinessmooc.org/ b) Catálogo de 

Cursos: http://firstbusinessmooc.org/    

6. Flot.sillages (França): Fundada pela Conférence des Grandes Ecoles, esta plataforma 

francesa visa contribuir para a abertura social, territorial e internacional do acesso às 

grandes écoles, disponibilizando a todos ensino. Site: a) Página inicial: 

http://flot.sillages.info b) Catálogo de cursos: http://flot.sillages.info/     

7. France Université Numérique – FUN (França): Lançada pelo Ministério de Educação 

Superior e Pesquisa em outubro de 2013, esta iniciativa visa unir os projetos de 

universidades e escolas francesas para dar visibilidade internacional. O FUN-MOOC é 

agora um Grupo de Interesse Público (GIP) co-financiado pelas suas instituições 

membros e pelo ministério. Seu catálogo é composto por cursos projetados por 

professores de universidades e escolas francesas e por seus parceiros acadêmicos 

internacionais. Alunos e usuários da Internet podem segui-los de forma interativa e 

colaborativa e em seu próprio ritmo.  Site : a) Página inicial: www.fun-mooc.fr b) 

Catálogo de cursos: https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter?page=1&rpp=50    

8. Institut des Mines-Telecom - IMT (França): IMT é o principal grupo de escolas de 

engenharia e gestão na França. A IMT e suas escolas são um dos pioneiros e líderes 

franceses na produção e fornecimento de Mooc nas áreas de ciências digitais, 

telecomunicações, programação ou engenharia. Site: a) Página inicial: 

https://www.imt.fr/formation  b) Catálogo de cursos: 

https://www.imt.fr/formation/mooc/    
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9. Le Mooc des Catéchistes (France): O MOOC dos Catequistas é o primeiro curso on-

line para todos aqueles que transmitem a fé da Igreja Católica a jovens de 7 a 18 

anos. Está aberto a todos e é grátis. Site : a) Página inicial: 

https://lemoocdescatechistes.moocit.fr   b) Catálogo de cursos: 

https://lemoocdescatechistes.moocit.fr/courses   

10. Mooc Bâtiment Durable (França): Esta é uma plataforma francesa MOOC dedicada à 

construção de edifícios sustentáveis. O objetivo é desenvolver habilidades sobre este 

assunto, tanto profissionais do setor, mas também o público em geral de graça. Site: 

a) Página inicial: https://www.mooc-batiment-durable.fr/  b) Catálogo de cursos: 

https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses 

11. MOOCFL (França): Moocfl é uma iniciativa da Agência Nacional de Formação 

Profissional de Adultos (AFPA). É uma organização francesa que serve as Regiões, o 

Estado, filiais profissionais e empresas. Assim, a Afpa lançou o Mooc da Língua 

Estrangeira Francesa para facilitar a integração social de migrantes, refugiados e 

requerentes de asilo alojados em França. Site: a) Página inicial: 

https://moocfle.afpa.fr/ b) Catálogo de cursos: https://moocfle.afpa.fr/  

12. MOOCit (França): MOOCit oferece cursos e ferramentas onlinemais poderoso e 

flexível para projetar, animar e disseminar seu treinamento online. Site: a) Página 

inicial: https://moocit.fr/ b) Catálogo de cursos: http://demo.moocit.fr/courses    

13. Neodemia (France): Neodemia é uma plataforma francesa de cursos on-line 

gratuitos, acessíveis a todos, em qualquer lugar e a qualquer hora. É uma empresa 

dinâmica e inovadora criada por Laurent Boinot e Samuel Soubeyran em 2013. Esses 

dois iniciadores queriam compartilhar a visão de um novo tipo de treinamento 

contínuo, baseado nas mais modernas tecnologias. Site: a) Página inicial: 

http://www.neodemia.com  b) Catálogo de cursos: http://www.neodemia.com/    

14. OpenClassrooms (França): Fundada em novembro de 1991 por Mathieu Nebra, a 

OpenClassroom é uma escola de cursos on-line certificando a liderança para uma 

profissão do futuro, feita internamente, por escolas, universidades ou por empresas. 

Site: a) Página inicial: https://openclassrooms.com/fr/ b) Catálogo de cursos: 

https://openclassrooms.com/en/courses    
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15. Sinod (França): plataforma de cursos on-line, gratuita e aberta a todos oferecidos 

pela Ecole Cathédrale, centro de treinamento do Collège des Bernardins. Com o 

SINOD, o Collège des Bernardins oferece cursos de teologia, filosofia, história e arte 

para um público de língua francesa espalhados por toda a França e ao redor do 

mundo. Site: a) Página inicial: https://www.sinod.fr/  b) Catálogo de cursos: 

https://www.sinod.fr/courses    

16. Skilleos (França): Skilleos é uma empresa de E-learning fundada por Cyril Seghers. A 

plataforma oferece uma infinidade de serviços para aprendizado on-line e fornece 

aos usuários um catálogo de diferentes áreas de treinamento. Há cursos em 

diferentes setores, como arte, música, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento 

web, marketing na web, fotografia, esportes e muitas outras especialidades. Além 

disso, cursos não autorizados estão disponíveis por assinatura. Site: a) Página inicial: 

https://www.skillshare.com/ b) Catálogo de cursos: https://www.skillshare.com/      

17. Tuto.com (França): É uma empresa educacional, criada no final de 2009 por geeks de 

trinta e poucos anos e empreendedores apaixonados. Mergulhando no mundo da 

informática desde tenra idade e já tocando no primeiro Commodore 64 nos anos 80. 

Uma equipe compartilhando valores com base na qualidade do produto oferecido e 

ouvindo o cliente. Site: a) Página inicial: https://fr.tuto.com/tuto-gratuit.htm  b) 

Catálogo de cursos: https://fr.tuto.com/tuto-gratuit.htm    

18. TV des Entrepreneurs (France): (França): Baseada na República Francesa, a Tv des 

Entrepreneurs oferece treinamento em formato de vídeo sobre todos os temas da 

empresa: criação, aquisição, franquia, financiamento, marketing, contabilidade 

comercial, jurídico, recursos humanos. . A duração média do treinamento é de 13 

minutos. Os programas de formação correspondentes aos projectos habituais de 

gestores e empresários estão disponíveis para facilitar a aprendizagem. A plataforma 

desenvolve o seu catálogo sobre temas inovadores: RSE, desenvolvimento 

sustentável, economia social, gestão ética, empreendedorismo feminino. Site : a) 

Página inicial: https://www.laformationpourtous.com/  b) Catálogo de cursos : 

https://www.laformationpourtous.com/catalogue-formation    

19. Unow (França): Fundada em 2013, a Unow é uma organização de treinamento 

profissional on-line. A Unow optou por colocar a aprendizagem no centro de sua 



Plataformas Mooc por Continente 28 

 

organização. Primeira resolução: novos escritórios destinados a incentivar dinâmicas 

de treinamento constantes e permanentes. O segundo: uma organização 

resolutamente mais flexível e voltada para o exterior. O terceiro: empoderamento 

total e total transparência para todos os funcionários! Site: a) Página inicial: 

https://www.unow.fr/  b) Catálogo de cursos : https://www.unow.fr/formations/    

20. Weelearn Weelearn (França): A Weelearn oferece cursos de vídeo on-line sobre os 

tópicos de bem-estar, psicologia e educação. Weelearn e o site Weelearn foram 

fundados em julho de 2010 por Ludovic Chartouni. O objetivo é tornar o treinamento 

de qualidade acessível a todos. A Weelearn quer promover o autotreinamento por 

meio de vídeos agradáveis e agradáveis.O lema da empresa é: '' Assista - Aprenda ''.  

Site : a) Página inicial: https://www.weelearn.com  b) Catálogo de cursos: 

https://www.weelearn.com/nos-cours.html    

REINO UNIDOI: 10 Plataformas 

21. Digital Business Academy (Reino Unido): A Digital Business Academy foi criada pela 

Tech City UK para se juntar ao mundo digital. O site oferece cursos especializados, 

que vão desde o desenvolvimento de um produto digital até a execução de 

campanhas nas redes sociais, através do controle das finanças da sua empresa.  Site: 

a) Página inicial: www.digitalbusinessacademyuk.com b) Catálogo de cursos: 

https://www.digitalbusinessacademyuk.com/courses/  

22. FeedMyHappy (Reino Unido) : FeedMyHappy O FeedMyHappy hospeda um curso 

dedicado para ajudar as pessoas a encontrar novas maneiras de serem mais 

saudáveis e felizes. A plataforma é especializada em oferecer às empresas e 

organizações a oportunidade de trazer uma nova forma de treinamento e 

desenvolvimento ao local de trabalho, para que possam ter um escritório mais feliz e 

comprometido. Site: a) Página inicial: www.feedmyhappy.com b) Catálogo de 

cursos : http://www.feedmyhappy.com/courses-overview     

23. Future Learn (Reino Unido) : FutureLearn é uma plataforma de educação digital 

fundada em dezembro de 2012. A empresa é de propriedade integral da The Open 

University em Milton Keynes, Inglaterra. Em maio de 2018, contava com 143 

parceiros no Reino Unido e internacionais, incluindo parceiros não acadêmicos. 

Disponível em inglês, francês, holandês, espanhol, chinês, cobre uma ampla gama de 
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tópicos. Site : a) Página inicial: www.futurelearn.com b) Catálogo de cursos: 

https://www.futurelearn.com/courses   

24. Global Academy (Reino Unido): A Academia Global é uma faculdade técnica 

localizada na Old Vinyl Factory em Hayes, Londres. A UTC foi inaugurada em 

setembro de 2016 e é patrocinada pelo Global Media and Entertainment Group e 

pelo site da Universidade de Artes de Londres. Site: a) Página inicial: 

http://www.globalacademy.com/ b) Catálogo de cursos: 

http://www.globalacademy.com/courses/    

25. IAI Academy - Institute of Art and Ideas (Reino Unido): Esta plataforma inglesa, 

oferece cursos de especialistas globais líderes em idéias importantes. A iniciativa foi 

lançada por Hilary Lawson em 2008, onde os pesquisadores mais famosos e originais 

apresentam seus conhecimentos em um fórum acessível a todos. Com um ponto de 

vista filosófico único, os cursos são gravados durante o festival anual 'How The Light 

Gets In' e colocados online gratuitamente. Site: a) Página inicial: https://iai.tv/iai-

academy b) Catálogo de cursos: https://iai.tv/iai-academy/courses  

26. Lancaster University (Reino Unido): A Lancaster University é uma universidade 

nacional inglesa, localizada em Lancaster. Tornou-se uma universidade em 1964. Site: 

a) Página inicial: www.lancaster.ac.uk/study b) Catálogo de cursos: 

www.lancaster.ac.uk/study/free-courses  

27. OpenLearn (Reino Unido): O OpenLearn visa derrubar barreiras à educação 

alcançando milhões de alunos em todo o mundo, fornecendo recursos educacionais 

gratuitos. Site: a) Página inicial: http://www.open.edu/openlearn/free-courses b) 

Catálogo de cursos: http://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue  

28. Qualt (Reino Unido): A Qualt foi lançada em maio de 2014 e é a primeira plataforma 

dos cursos on-line sobre habilidades profissionais. Oferece uma série de cursos 

profissionais iniciantes explicitamente relacionados ao desenvolvimento e progressão 

na carreira. Estes cursos estão disponíveis gratuitamente através de aplicativos 

móveis e qualificações profissionais internacionalmente reconhecidas. Site: a) Página 

inicial: http://www.qualt.com/ b) Catálogo de cursos: 

http://www.qualt.com/#courseslist  
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29. The Open University (Reino Unido): A Open University (OU) é a maior instituição 

universitária do Reino Unido e líder mundial em educação a distância flexível. Desde 

a sua criação em 1969, a UO já ensinou mais de 1,8 milhões de estudantes e tem 

cerca de 250.000 alunos, incluindo mais de 15.000 no exterior. Site: a) Página inicial: 

http://www.openuniversity.edu b) Catálogo de cursos: 

http://www.openuniversity.edu/courses    

30. Investoo.com (Reino Unido): Lançada em 2013 e de acordo com seus iniciadores, a 

Investoo é a maior escola de negócios on-line do mundo, com aulas em vídeo e mais 

de 50.000 membros ativos. Esses cursos gratuitos abrangem uma ampla gama de 

tópicos, incluindo negociação de moedas, opções binárias, análise técnica, 

negociação de ações de preço e teoria de ondas elliot. Site: a) Página inicial: 

https://www.investoo.com/ b) Catálogo de cursos: 

https://www.investoo.com/forex-trading-beginners/  

ESPANHA: 14 plataformas 

31. Aprender Gratis (Espanha) Esta é uma das mais abrangentes plataformas de 

divulgação MOOCs e recursos educacionais em espanhol, incluindo guias, tutoriais, 

recursos e ferramentas, cursos especializados e vídeos explicativos de disciplinas 

muito diversas. Site: a) Página inicial: https://aprendergratis.es/ b) Catálogo de 

cursos: https://aprendergratis.es/cursos-universitarios-gratis/  

32. Crehena (Espanha): Portal específico de cursos online para o setor criativo. Essa é a 

melhor opção para acessar o treinamento em qualquer dia da semana e a qualquer 

momento. Os assuntos são ministrados por especialistas no campo. Como você pode 

ver, o aprendizado está disponível para qualquer pessoa que tenha uma conexão 

com a Internet e que queira expandir seus conhecimentos. Se você deseja concluir 

seu treinamento ou aprender novos assuntos, esses sites de curso MOOC serão de 

grande ajuda para você. Site: a) Página inicial: https://www.crehana.com/  b) 

Catálogo de cursos: https://www.crehana.com/cursos-online/  

33. Crypt4you: (Espanha) Crypt4you é uma plataforma para treinamento em massa 

virtual, em segurança da informação. É a primeira iniciativa espanhola de MOOC em 

Segurança da Informação, nascida em 15 de março de 2012 dentro da rede temática 

de Criptografia e Segurança Criptografada na Universidade Politécnica de Madrid. 
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Site: a) Página inicial: http://www.criptored.upm.es/crypt4you/portada.html b) 

Catálogo de Cursos: http://www.criptored.upm.es/crypt4you/portada.html  

34. Educalab (Espanha): Educalab é uma das plataformas mais importantes de MOOCs 

em espanhol, patrocinado pelo Ministério da Educação e Cultura, em que diferentes 

oficiais e onde a oferta é constantemente renovada em torno de assuntos muito 

diversos e especializados. Site: a) Página inicial: http://enlinea.intef.es/ b) Catálogo 

de cursos: http://enlinea.intef.es/cursos  

35. Floqq (Espanha): A Floqq é uma comunidade de usuários que compartilham e trocam 

conhecimento através de uma ampla gama de recursos de aprendizagem que podem 

ser visualizados, ouvidos ou lidos a qualquer hora e em qualquer lugar. A Floqq lhe 

dará acesso a uma oferta de mais de 10.000 lições em vídeo gratuitas. Além do 

treinamento gratuito, você pode acessar recursos de pagamento, vender seus 

próprios cursos e ganhar dinheiro on-line. Site: a) Página inicial: 

https://www.floqq.com/ b) Catálogo de cursos: https://www.floqq.com/  

36. iDESWEB - Introducción al Desarrollo Web (Espanha): É uma experiência de ensino 

da Universidade de Alicante para explorar novos métodos de ensino e novos 

métodos de aprendizagem com os conceitos básicos do desenvolvimento de 

Aplicações Web: HTML, CSS, JavaScript, PHP ... e os princípios básicos de design, 

usabilidade e acessibilidade. Site: a) Página inicial: http://idesweb.uaedf.ua.es b) 

Catálogo de cursos: http://idesweb.uaedf.ua.es/course  

37. MiriadaX (Espanha): Criado em 2013 pelo Banco Santander e pela Telefónica através 

da Universia, o MiriadaX é o principal site educacional para MOOCs em espanhol. A 

plataforma oferece cursos de universidades hispano-americanas e é também uma 

das referências dos MOOCs no nível europeu. Sua oferta é constantemente renovada 

com uma ampla variedade de tópicos: desde cursos de saúde até treinamento em 

arte, economia, tecnologia, marketing, ciências humanas, psicologia, ciências 

jurídicas e sociais, entre outros. Site: a) Página inicial: www.miriadax.net/home b) 

Catálogo de cursos: https://miriadax.net/web/general-navigation/cursos 

38. MOOC INTEF (Espanha): INTEF é uma entidade do Ministério da Educação da 

Espanha. Nos últimos anos, ele montou sua própria plataforma de cursos on-line e a 

distância para professores: o Mooc Intef é totalmente gratuito e periódico para 
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atualizar e adicionar novos cursos sobre metodologias e propostas de formação dos 

professores. Site: a) Pagina inicial: http://enlinea.intef.es/ b) Catálogo de cursos: 

http://enlinea.intef.es/courses  

39. Red Educa (Espanha): O Red Educa é uma plataforma on-line formada por uma sólida 

equipe de profissionais de educação que trabalham por um objetivo comum: 

especializar o setor de educação por meio de uma oferta de treinamento de mais de 

100 cursos para exames e mestrados europeus. O treinamento é endossado pela 

Universidade Antonio de Nebrija, que valida as qualificações para que sejam elegíveis 

para exames competitivos. Os cursos nessa plataforma não são gratuitos, mas têm 

bolsas de estudo e subsídios para subsidiá-los. Site: a) Página d'accueil: 

https://www.rededuca.net/ b) catálogo de cursos: https://www.rededuca.net/  

40. Tutellus (Espanha): Esta plataforma oferece treinamento de qualidade de vídeo 

gratuito e conveniente. Estes cursos em espanhol sobre uma ampla variedade de 

assuntos: idiomas, negócios, seminários, tecnologia, para obter certificados e 

diplomas universitários através do conteúdo de mais de 500 universidades, 

organizações e profissionais. Site: a) Página inicial: https://www.tutellus.com/ b) 

Catálogo de cursos: https://www.tutellus.com/cursos/  

41. UNED Abierta (Espanha): UNED Abierta é uma plataforma criada pela UNED que 

fornece MOOCs gratuitos no site '' iedra ''. O objetivo é reunir, organizar e facilitar o 

acesso a um grande número de materiais educacionais gratuitos disponíveis. Ele 

reúne recursos educacionais abertos e fornece acesso simples e categorizado por 

tipos de conteúdo e canais de distribuição. Site: a) Página inicial: 

https://iedra.uned.es/ b) Catálogo de cursos: https://iedra.uned.es/  

42. Unimooc (Espanha): Esta plataforma oferece cursos on-line para empreendedores 

gratuitamente em espanhol. Site: a) Página inicial: https://unimooc.com/ b) 

Catálogo de cursos: https://unimooc.com/cursos/ 

43. UPVx - Universidad Politècnica de València  (Espanha): Esta é uma plataforma da 

Universidade Politécnica de Valência que oferece Mooc. Site: a) Página inicial: 

https://www.upvx.es/ b) Catálogo de cursos: https://www.upvx.es/ 
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44. URJCx - Universidad Rey Juan Carlos (Espanha): Esta plataforma é uma iniciativa da 

universidade pública espanhola, fundada em 1996. Localizado na Comunidade de 

Madrid, instalações e infra-estrutura do campus Aranjuez, Alcorcón, Fuenlabrada 

Madri e Móstoles favorecem a vida universitária e o meio ambiente, voltados para a 

pesquisa universitária, a inovação e o estudo. Site: a) Página inicial: 

https://urjcx.urjc.es/ b) Catálogo de cursos: https://urjcx.urjc.es/courses   

ALEMANHA: 10 plataformas  

45. CareerFoundary (Allemanha): CarreerFoundary ensina habilidades tecnológicas que 

levam a profissões oferecendo Alegria (crescimento pessoal), Impacto (do 

consumidor ao produtor) e uma mentalidade experimental (aprender com os erros). 

Desde 2014, a plataforma educou milhares de pessoas em desenvolvimento para iOS, 

design de interface do usuário, desenvolvimento da Web e design de UX. Eles 

ensinam ferramentas reais e práticas reais que os profissionais usam em seu trabalho 

diário porque querem preparar nossos formandos para experiências reais. Suas lições 

são exercícios práticos que constroem um portfólio forte. Site: a) Pàgina inicial: 

https://careerfoundry.com/en/home b) Catàlogo de cursos: 

https://careerfoundry.com/en/home  

46. ELD: The Economics of Land Degradation (Alemanha): A Iniciativa de Economia da 

Degradação da Terra é um projeto sobre os benefícios econômicos dos ecossistemas 

terrestres e terrestres. O objetivo é tornar a economia da degradação da terra uma 

parte integrante das estratégias políticas e da tomada de decisões, aumentando a 

conscientização do público e do governo sobre os custos e benefícios dos 

ecossistemas terrestres e terrestres. Em 2014, a iniciativa ELD lançou com sucesso o 

seu primeiro Mooc com mais de 1.500 participantes registados. Site: a) Página inicial: 

http://www.eld-initiative.org/index.php?id=120&L=lmniybkzf/  b) Catálogo de 

Cursos: http://www.eld-initiative.org/indexphp?id=120&L=lmniybkzf/     

47. IBMI - International Business Management Institute  (Alemanha): O IBMI é o 

Instituto Internacional de Gestão de Negócios alemã que oferece cursos e programas 

certificados nas áreas de gestão de negócios, governança e economia. Site: a) Página 

inicial: https://www.ibm-institute.com/ b) Catálogo de cursos: https://www.ibm-

institute.com/courselist/  
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48. Iversity (Alemanha): Fundada em 2011 por Jonas Liepmann e Hannes Klöpper, o 

alemão deu iversity seu primeiro curso online no final de 2013. O objetivo era 

melhorar a aprendizagem mista em instituições de Ensino superior alemão. Os 

Moocs são produzidos por professores de universidades alemãs, Catania na Itália, 

Utrecht na Holanda e na Universidade Autônoma de Madri na Espanha. A Iversity 

oferece vários cursos sobre mecânica automotiva, design e ciências médicas e pouco 

sobre humanidades e ciências sociais. Site: a) Página inicial: www.iversity.org b) 

Catálogo de cursos: https://iversity.org/en/courses  

49. Leuphana Digital School (Alemanha): Leuphana é a primeira universidade alemã a 

oferecer sua gama digital através de suas próprias instalações. E uma característica 

especial é a atribuição de créditos. Esses créditos são contados no programa de 

estudo dos alunos participantes. A participação em sua nova "escola digital" está 

aberta a pessoas de todo o mundo. Site: a) Página inicial: http://digital.leuphana.de 

b) Catálogo de Cursos: https://www.leuphana.de/digital-school/projekte-und-

kurse.html  

50. Mooc.house (Alemanha): Lançado na CeBIT IT Fair em Hannover em março de 2015 e 

baseado na plataforma aberta e inovadora de aprendizado on-line do OpenHPI. No 

openHPI, o Instituto Hasso Plattner tem oferecido com sucesso cursos online desde 

2012 sobre tópicos de introdução às tecnologias de informação e comunicação. Site: 

a) Página inicial: https://mooc.house/  b) Catálogo de cursos: 

https://mooc.house/courses  

51. Open Course World: (Alemanha) Open Course World é o trabalho da IMC AG para 

cursos online gratuitos abertos a todos. Por um lado, a possibilidade de receber 

treinamento livre e auto-organizado e, assim, adquirir qualificações adicionais úteis.E 

no final de cada MOOC, existe a possibilidade de comprar um certificado pago.Por 

outro lado, a possibilidade de mais instituições, como universidades, institutos de 

pesquisa, técnicos independentes ou de negócios. Site: a) Página inicial: 

www.opencourseworld.de/pages/landingpage.jsf b) Catálogo de cursos: 

https://www.opencourseworld.de/pages/catalogsearch.jsf?fq=%2BsubTreeIds:%221

%2F0%2F1700%2F%22&q=*:*&rows=10 
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52. OpenHPI (Alemanha): Fundada em 2012, OpenHPI é uma plataforma MOOC 

organizado pelo Instituto Hasso Plattner (HPI). Oferece cursos em inglês e alemão. 

Foi um dos primeiros jogadores no espaço MOOC na Alemanha e foi lançado em 

setembro de 2012. Site: a) Página inicial: www.open.hpi.de b) Catálogo de Cursos: 

https://open.hpi.de/courses    

53. OpenSAP (Alemanha): Desde 2013, openSAP oferece cursos gratuitos online aberta a 

todos os interessados nas mais recentes inovações da SAP (Sistemas, Aplicações e 

Produtos) e como sobreviver na economia digital. Site: a) Página inicial: 

https://open.sap.com/ b) Catálogo de cursos: https://open.sap.com/courses  

54. Virtual Linguistics Campus - VLC (Alemanha): Este é o campus de idiomas virtuais. É a 

maior plataforma de e-learning do mundo para lingüística. O VLC oferece cursos de 

idiomas totalmente certificados e material didático para lingüística teórica e 

aplicada.Além disso, inclui uma variedade de ferramentas de idiomas e todos os 

recursos de comunicação necessários para um aprendizado on-line fácil e bem-

sucedido em seu próprio ritmo. Site: a) Página inicial: http://linguistics.online.uni-

marburg.de/ b) Catálogo de Cursos: http://linguistics.online.uni-marburg.de/   

ITÁLIA: 9 plataformas  

55. EduOpen (Itália): EduOpen é uma rede de universidades italianas, mas também está 

aberta a universidades na União Européia. Site: a) Página inicial: www.eduopen.org  

b) Catálogo de cursos: https://learn.eduopen.org/?lang=it  

56. EMMA - European Multiple Mooc Aggregator (Itália): O EMMA é uma acção-piloto 

apoiada pela União Europeia. Agrega e hospeda cursos oferecidos por universidades 

européias que oferecem seus cursos em vários idiomas. Site: a) Página inicial: 

www.platform.europeanmoocs.eu b) Catálogo de Cursos: 

https://platform.europeanmoocs.eu/moocs  

57. Federica Web Learning - Univeersità di Napoli Federico II (Itália): Esta plataforma 

italiana foi criada pela Universidade de Nápoles Federico II. Existem mais de 60 

cursos on-line gratuitos listados em sua plataforma. Um de seus cursos, 

Connectivisim and Learning, é ministrado por Stephen Downes, que é creditado com 
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o ensino do primeiro MOOC. Site: a) Página inicial: www.federica.eu b) Catálogo de 

cursos: https://www.federica.eu/  

58. Master University (Itália): Segundo esta universidade, a educação deve ser uma 

experiência de vida. Razão pela qual, sua missão é proporcionar às pessoas uma 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional. E seus cursos on-line estão 

acessíveis em qualquer lugar e a qualquer hora, desde um PC, um tablet ou um 

smartphone. Os cursos são ministrados por professores experientes prontos para 

acompanhar seus alunos na realização de todo o conhecimento útil ao seu 

desenvolvimento profissional. Site: a) Página inicial: 

https://www.masteruniversity.org/ b) Catálogo de cursos: 

https://www.masteruniversity.org/browse  

59. Polimi Open Knowledge - POK (Itália): POK é o programa de MOOC do Politecnico di 

Milano. Site: a) Página inicial: https://www.pok.polimi.it/ b) Catálogo de Cursos: 

https://www.pok.polimi.it/   

60. Uninettuno OpenupEd – Università telematica Internazionale Uninettuno (Itália): O 

primeiro portal de MOOC italiano. Esta é a Universidade Internacional de Telemática 

da UNINETTUNO. Site: a) Página inicial: 

https://www.uninettunouniversity.net/en/mooc-corsi-online.aspx b) Catálogo de 

Cursos: https://www.uninettunouniversity.net/en/mooc-corsi- online.aspx  

SUÍÇA: 6 plataformas 

61. MOOCs4DEV (Suíça): Este programa MOOCs4DEV (anteriormente MOOCs África) foi 

lançado em 2013 pela Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Os objetivos 

são a capacitação e melhoria do ensino superior na África o campo de STEM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática). O projeto é o resultado de uma parceria 

público-privada entre a EPFL, a Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação 

(SDC) e as Fundações Edmond de Rothschild. Depende das instituições membros da 

RESCIF. Site: a) Página inicial: https://moocs-afrique.epfl.ch/fr/ b) Catálogo de 

Cursos: https://moocs-afrique.epfl.ch/fr/moocs/  

62. Moodec (Suíça): O objetivo do projeto MOODEC é "moocilizar" o Moodle 

simplificando sua interface e desenvolvendo novos plugins. O produto final permite 
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que os administradores do Moodle hospedem os Moocs com base em seus 

conhecimentos sobre o Moodle, enquanto mantêm os dados do Moocs localmente. 

MOODEC Cyberlearn é desenvolvido pela linha de centro de treinamento da 

Universidade de Ciências Aplicadas Suíça Ocidental (HES-SO) e financiado pelo HES-

SO Isnet rede (rede de serviços de informação). As atividades de pesquisa e 

desenvolvimento aplicadas pela Ra & D visam gerar novos conhecimentos nas 

diversas áreas de estudo do HES-SO. São realizados com parceiros do mundo da 

prática, geralmente a nível regional, ou com outras universidades, tanto a nível suíço 

como internacional. Site: a) Página inicial: http://moodec.ch/ b) Catálogo de cursos: 

http://moodec.ch/  

63. OpenWHO (Suíça): O OpenWHO é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). É uma plataforma de transferência de conhecimento interativo, oferecendo 

cursos online para melhorar a resposta às emergências de saúde. O OpenWHO 

permite que a organização e seus principais parceiros compartilhem conhecimento 

que salva vidas com uma ampla gama de trabalhadores da linha de frente. Site: a) 

Página inicial: https://openwho.org/ b) Catálogo de cursos: 

https://openwho.org/courses  

64. REDD+ Academy E-Course (Suíça): O REDD+ Academy é uma ferramenta de 

conhecimento Programa UN-REDD que ajuda a países parceiros para desenvolver a 

capacidade de desenvolver e implementar iniciativas de REDD+ sobre os resultados 

das acções a empreender nos resultados. Site: a) Página inicial: 

https://www.unredd.net/ b) Catálogo de Cursos: https://unredd.net/knowledge/e-

learning/gurupcategs.html  

65. SoBaT - School of Business and Trade (Suíça): SoBat é a escola de negócios e 

comércio que oferece educação on-line de alta qualidade sem taxas de matrícula. Os 

programas são flexíveis e podem ser iniciados a qualquer momento. Em vez de 

estudar por vários anos, o sobat permite que você estude no seu próprio ritmo e 

economize tempo e dinheiro. Sendo uma escola de negócios e comércio, o SoBaT foi 

criado para promover a educação sem fronteiras e independentemente das origens. 

Site: a) Página inicial: https://sobat.org/ b) Catálogo de cursos: 

https://sobat.org/programmes  
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66. UNITAR - United Nations Institute for Training and Research (Suíça): Criado em 

1963, UNITAR (Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa) é um 

organismo de formação dentro do sistema das Nações Unidas responsável por 

reforçar a eficácia da ONU através da formação diplomática e «Aumentar o impacto 

das ações nacionais através da sensibilização do público, da educação e da formação. 

funcionários. O UNITAR organiza atividades de treinamento e capacitação 

principalmente para ajudar os países em desenvolvimento, com atenção especial aos 

Países Menos Desenvolvidos (LDCs). Site: a) Página inicial: https://unitar.org b) 

Catálogo de cursos: https://unitar.org/free-courses  

PORTUGAL: 3 plataformas 

67. AULAbERTA (Portugal): AULAbERTA é uma plataforma Open University que fornece 

acesso livre a um conjunto de temas e recursos de aprendizagem. Os participantes 

encontrarão caminhos de aprendizagem em diferentes formatos e, nesses contextos, 

poderão interagir e compartilhar idéias e experiências com os outros. Site: a) Página 

inicial: https://aulaberta.uab.pt/ b) Catálogo de cursos: https://aulaberta.uab.pt/  

68. Mooc Técnico Lisboa (Portugal): Os cursos MOOC Técnico são concebidos por 

professores, investigadores do Instituto Superior Técnico de Lisboa e entidades 

parceiras, como é o caso das escolas nacionais e internacionais de ensino superior 

em Portugal. Site: a) Página inicial: http://mooc.tecnico.ulisboa.pt b) Catálogo de 

cursos: https://courses.mooc.tecnico.ulisboa.pt/  

69. UP2U (Portugal): Em março de 2014, o Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) lançou 

a sua própria plataforma MOOC - a plataforma UP2U. Site: a) Página inicial: 

https://up2u.ipleiria.pt/ b) Catálogo de cursos: https://up2u.ipleiria.pt/   

FINLÂNDIA: 3 plataformas 

70. Aalto Online Learning (Finlândia): plataforma de aprendizagem on-line para cursos 

on-line e materiais de ensino criados por professores da Universidade de Aalto. A 

digitalização está transformando o ensino superior. A Universidade de Aalto 

considerou um desafio estratégico e em 2016 lançou um projeto de cinco anos para 

responder e reformar sua cultura educacional atual. O objetivo é desenvolver, 

explorar e avaliar novas soluções técnicas avançadas e modelos pedagógicos para 
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aprendizagem online / mista, muitas vezes melhor feito como uma classe invertida / 

invertida. Site: a) Página inicial: https://onlinelearning.aalto.fi/ b) Catálogo de 

cursos: https://openlearning.aalto.fi/course/index.php  

71. MOOC.fi (Finlândia) Fundada em 2015, a plataforma MOOC.fi oferece cursos apenas 

para as duas principais universidades finlandesas: a Universidade de Helsínquia e a 

Universidade de Aalto. Nenhum conhecimento prévio é necessário. E os alunos 

iniciantes podem começar a aprender os conceitos básicos de programação do curso 

de programação com Java ou começar a se familiarizar com o curso de inteligência 

artificial. Site: a) Página inicial: http://mooc.fi/ b) Catálogo de cursos: 

https://mooc.fi/  

72. Online University of Finland (Finlândia): Uma plataforma da Universidade da 

Finlândia que oferece cursos online gratuitos. Site: a) Página inicial: 

https://ouof.org/free-courses/ b) Catálogo de cursos: https://ouof.org/free-courses/ 

PAÍSES BAIXOS: 2 plataformas  

73.  OpenUpEd - Opening Up Education (Países Baixos): O OpenupEd é uma iniciativa 

europeia que visa a educação aberta para todos, com uma plataforma que reflete os 

valores europeus de equidade, qualidade e diversidade. A plataforma também visa 

levar em conta as diversas necessidades e circunstâncias dos aprendentes ao longo 

da vida, bem como as demandas de uma sociedade baseada no conhecimento em 

evolução. Site: a) Página inicial: http://www.openuped.eu b) Catálogo de cursos: 

https://www.openuped.eu/courses 

74. TU Delft Extension School (Holanda): Desde 2013, a TU Delft decidiu que os 

programas de e-learning são a melhor maneira de compartilhar conhecimento com 

pessoas de todo o mundo. E o portfólio de seus cursos oferece excelente relação 

custo-benefício e ajuda os alunos a permanecer em sua melhor forma, expandir suas 

habilidades ou adquirir novas qualificações acadêmicas. Site: a) Página inicial: 

https://online-learning.tudelft.nl/ b) Catálogo de cursos: https://online-

learning.tudelft.nl/courses/  
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IRLANDA: 2 plataformas 

75.  Alison - Advance Learning Interactive Systems Online (Irlanda): Alison é uma 

provedora de treinamento on-line sediada em Galway, na Irlanda, em 2007 por Mike 

Feerick. Alison alunos têm acesso a cursos publicados por instituições como a 

Universidade de Columbia, Universidade de Cambridge, Yale University e empresas 

como Microsoft e Google. A plataforma oferece cursos em nível de diploma e 

certificado em dez idiomas. Os cursos de nível de certificação exigem um estudo de 1 

a 2 horas com as ofertas de nível de graduação mais rigorosas que exigem um estudo 

de 9 a 11 horas do aluno. Site: a) Página inicial: www.alison.com b) Catálogo de 

cursos: https://alison.com/courses  

76. Shaw Academy (Irlanda): A Shaw Academy é uma organização de educação on-line 

sediada em Dublin, na Irlanda. Fundada em 2013, a plataforma oferece cursos on-line 

interativos em uma ampla variedade de áreas, incluindo fotografia, negociação 

financeira, nutrição e marketing digital. A Shaw Academy se diferencia, 

concentrando-se no ensino online combinado com o apoio humano. Site: a) Página 

inicial: https://www.shawacademy.com b) Catálogo de cursos: 

https://www.shawacademy.com/ 

ÁUSTRIA: 1 Plataforma  

77. iMooX (Áustria): Fundada em dezembro de 2013 pela Universidade de Graz e pela 

Universidade de Tecnologia de Graz, a iMooX é a primeira e, por enquanto, a única 

plataforma austríaca de MOOC. O site oferece cursos gratuitos sobre vários assuntos. 

O objetivo é tornar o conteúdo acadêmico e geral acessível a um público amplo e 

permitir que o maior número possível de pessoas aumente seus conhecimentos e 

adquira novas habilidades. Site: a) Página inicial: 

http://imoox.at/wbtmaster/startseite/ b) Catálogo de Cursos: 

https://imoox.at/mooc/course/index.php  

BÉLGICA: 1 Plataforma 

78. European Schoolnet Academy (Bélgica): Esta plataforma oferece inovação através de 

cursos de desenvolvimento profissional para professores do ensino primário e 

secundário. Os cursos oferecidos nesta plataforma são totalmente gratuitos. Eles 
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fornecerão uma introdução aos principais conceitos e ideias relevantes para o 

desenvolvimento de sua prática e darão a oportunidade de discutir essas ideias e 

compartilhar suas experiências com seus colegas. Site: a) Página inicial: 

www.europeanschoolnetacademy.eu b) Catálogo de cursos: 

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/guest/courses  

GRÉCIA: 1 plataforma  

79. meaeX (Grécia): Esta plataforma representa uma nova forma de educação onde 

todos podem aprender, em qualquer lugar e a qualquer hora. Site: a) Página inicial: 

https://mooc.eap.gr/ b) Catálogo de cursos: https://mooc.eap.gr/  

HUNGRIA: 1 Plataforma  

80. MeMOOC (Hungria): Esta plataforma é a iniciativa de dois institutos de ensino 

superior na região norte da Hungria: a Universidade de Miskolc e a Universidade de 

Ciências Aplicadas Eszterházy Károly. Site: a) Página inicial: http://www.memooc.hu/ 

b) Catálogo de Cursos: http://www.memooc.hu/courses  

SUÉCIA: 1 Plataforma 

81. KAU - Karlstad Business School MOOCs (Suécia): Esta iniciativa foi lançada pela 

Universidade sueca de Karlstad. Site: a) Página inicial: https://www.kau.se/en b) 

Catálogo de cursos: https://www.kau.se/en/education/programmes-and-

courses/courses  

UCRÂNIA: 1 plataforma  

82. Prometheus (Ucrânia): Como muitas outras plataformas MOOC, a Prometheus é uma 

organização sem fins lucrativos. Foi lançado em outubro de 2014 e trabalha com 

universidades e empresas ucranianas para lançar cursos online gratuitos. Site: a) 

Página inicial: www.edx.prometheus.org.ua b) Catálogo de cursos: 

https://prometheus.org.ua/courses/  

POLÓNIA: 1 Plataforma 

83. Academia Vertabelo (Polónia): Esta é uma web educacional que oferece cursos 

interativos sobre SQL (SQL: Structured Query Language), é uma linguagem de 

computador padronizada usada para explorar bancos de dados relacionais. A parte 
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de linguagem de manipulação de dados do SQL pode pesquisar, adicionar, modificar 

ou excluir dados em bancos de dados relacionais. Para a Vertabelo Academy, 

aprender fazendo é a melhor maneira de dominar uma nova habilidade. É por isso 

que seus cursos são totalmente interativos. Site: a) Página inicial: 

https://academy.vertabelo.com/ b) Catálogo de cursos: 

https://academy.vertabelo.com/#courses_list_section  

CONTINENTE: ÁSIA (36 plataformas)  

Países:  

ÍNDIA: 10 plataformas  

1. ApnaCourse (Índia): Lançada em agosto de 2013, a Apna oferece cursos em formato 

de vídeo pelos melhores instrutores. Estes cursos são projetados para ajudar os 

alunos a melhorar suas habilidades profissionais e avançar em suas carreiras. Site: a) 

Página inicial: www.apnacourse.com b) Página inicial: 

https://www.apnacourse.com/allcourses  

2. EduKart Open (Índia): Esta plataforma indiana abriga cursos de cursos em categorias 

de diplomas. Site: a) Página inicial: www.edukart.com b) Catálogo de cursos: 

http://www.edukart.com/  

3. Eduonix Learning Solutions (Índia): Eduonix se concentra em treinar e desenvolver 

habilidades pessoais e profissionais. Seu objetivo é trazer conteúdo de classe 

mundial, pedagogia e práticas de aprendizado para todos os níveis. A Eduonix visa 

identificar e fornecer o melhor ambiente para aprendizado e treinamento para 

pessoas comuns. Site: a) Página inicial: www.eduonix.com/ b) Catálogo de cursos: 

https://www.eduonix.com/courses  

4. Esri Academy (Índia): A tecnologia está mudando os papéis, expectativas e 

oportunidades no local de trabalho. E para Esri, o aprendizado é uma estratégia 

essencial para o sucesso. As opções de treinamento da Esri dão suporte a 

profissionais de GIS, profissionais não-GIS e qualquer pessoa que precise usar a 

plataforma ArcGIS para suportar seus fluxos de trabalho diários, melhorar seus 

projetos com um contexto geográfico e criar informações permitindo melhor tomada 

de decisão. Site: a) Página inicial: https://www.esri.com b) Catálogo de cursos: 

https://www.esri.com/training/catalog/search/ 
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5. IITBombayX - IITBX (Índia): IITBombayX é uma plataforma MOOC sem fins lucrativos 

desenvolvida pela IIT Bombay a partir da plataforma open source open source edX 

em 2014. Foi criada com financiamento da Missão Nacional sobre educação através 

de tecnologias de informação e comunicação, governo da Índia. O IITBombayX é 

implementado como a versão básica do MOOC para aprendizado combinado com a 

ajuda da organização edX. A aprendizagem combinada é uma combinação de 

aprendizagem em sala de aula e métodos de ensino on-line. Esta abordagem é 

adotada para combinar a supervisão direta na aprendizagem face a face e a liberdade 

acadêmica com a autoaprendizagem usando cursos on-line. Além disso, a conclusão 

do curso não é opcional, mas obrigatória. Site: a) Página inicial: 

https://iitbombayx.in/ b) Catálogo de cursos: https://iitbombayx.in/  

6.  mooKIT (Índia): mooKIT é um projeto construído pelo departamento de TI do 

Instituto Indiano de Tecnologia Kanpur (IIT Kanpur) desde 2012. É um sistema de 

gerenciamento MOOC com os melhores recursos e tecnologia de ponta. Projetado 

para novatos na Internet, este sistema é fácil de usar. De fato, sua arquitetura 

exclusiva torna altamente personalizável e econômica em qualquer escala. Site: a) 

Página inicial: www.mookit.co b) Catálogo de cursos: https://www.mookit.co/ 

7. MyOpenCourses (Ìndia): MyOpenCourses é um grupo de educadores, pessoas com 

vasta experiência no nível de formulação de políticas no governo e empresários com 

profunda conectividade no espaço educacional. A sua visão se alinha à missão da 

Digital India de fornecer certificação baseada em habilidades e vinculá-la às 

necessidades da indústria.A plataforma propõe agregar valor significativo a esse 

processo por meio de nossas metodologias de ensino e parcerias lideradas pelo setor. 

Site: a) Página inicial: http://www.myopencourses.com/ b) Catálogo de cursos: 

http://www.myopencourses.com/  

8. SWAYAM - Study Webs of Active-learning for Young Aspiring Minds (Índia): Esta é 

uma plataforma MOOC lançada pelo Ministério de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos (MHRD), Governo da Índia, para vincular educação online e offline. Os 

alunos de todo o país podem ganhar créditos para cursos MOOC oferecidos no 

SWAYAM, e podem obter o reconhecimento de transferência e crédito da instituição 

controladora, o que não era possível em plataformas MOOC convencionais. Site: a) 
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Página inicial: www.swayam.gov.in b) Catálogo de cursos: 

https://swayam.gov.in/courses/public  

9. NPTEL - National Programme on Technology Enhanced Learning (Índia): um projeto 

financiado pelo Ministério indiano de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(MHRD). Ele tem ministrado cursos de vídeo online desde o IIT (Indian Institutes of 

Technology) há muito tempo. Site: a) Página inicial: 

www.onlinecourses.nptel.ac.in/explorer  b) Catálogo de cursos: 

https://nptel.ac.in/fdp.html  

10. Virtual eUniversity (Índia): Virtual eUniversity é uma iniciativa inovadora que oferece 

mini MOOCs gratuitos para a escola ou para o ensino superior, que pode ser 

completada com sucesso em uma única semana no smartphone. Para fazer isso, 

existe o aplicativo "Moodle Mobile", que pode ser baixado gratuitamente no Google 

Play ou na Apple Store para instalar no celular ou tablet. Site: a) Página inicial: 

https://virtualuniversity.in/ b) Catálogo de cursos: https://virtualuniversity.in/ 

CHINA: 6 plataformas 

11. Chenese MOOCS (China): Esta é outra plataforma MOOC chinesa que hospeda cerca 

de mais de 50 cursos de algumas das universidades do país. Site: a) Página inicial: 

www.chinesemooc.org b) Catálogo de cursos: 

http://www.chinesemooc.org/kvideo.php?do=search  

12. CNMOOC (China): O site oficial da Universidade Chinesa de Muji Union, que é uma 

plataforma aberta para o ensino cooperativo de algumas universidades de prestígio 

na China. Site: a) Página inicial: www.cnmooc.org b) Catálogo de cursos: 

www.cnmooc.org/home/index.mooc  

13. TopU.com (China): Esta é a primeira plataforma chinesa do MOOC. A TopU foi 

fundada em outubro de 2012 pela Guolairen (Beijing) Education Technology Co., Ltd. 

Site: a) Página inicial: www.topu.com b) Catálogo de cursos: 

http://www.topu.com/kvideo.php?do=search  

14. University of China MOOC (China): Esta é uma plataforma de educação online 

lançada pela Netease e pela Higher Education Society. Site: a) Página inicial: 

www.icourse163.org b) Catálogo de cursos: 

https://www.icourse163.org/category/all  
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15. XuetangX (China): Fundada pela Universidade de Tsinghua em outubro de 2013, a 

XuetangX é a primeira plataforma MOOC chinesa no mundo e serve como uma 

plataforma de pesquisa e aplicação para o Centro de Pesquisa do Ministério da 

Educação. para educação online. O XuetangX foi classificado entre os primeiros 

projetos nacionais de demonstração de inovação e empreendedorismo. Além disso, a 

XuetangX também trabalha com o Centro Internacional de Educação em Engenharia 

(ICEE), sob os auspícios da UNESCO, e apoia a sua parte online. Até o final de junho 

de 2018, com um total de 25 milhões de inscrições e mais de 1.500 cursos on-line de 

13 domínios disciplinados, o XuetangX acumulou mais de 12 milhões de usuários 

registrados, abrangendo 209 países e regiões. Site: a) Página inicial: 

www.xuetangx.com b) Catálogo de cursos: http://www.xuetangx.com/courses  

16. Zhihuishu (China): Esta é uma plataforma chinesa Mooc. E de acordo com a Tradução 

do Google, Zhihuishu significa "livro da sabedoria". Uma das características do 

Zhihuishu é que os aprendizes amantes também podem ganhar créditos. Site: a) 

Página inicial: www.zhihuishu.com b) Catálogo de cursos: 

https://passport.zhihuishu.com/loginservice=http://www.zhihuishu.com  

RÚSSIA: 5 plataformas  

17. Lekatorium (Rússia): Lekatorium é uma plataforma russa que publica cursos online 

de universidades, escolas, associações especializadas e centros de formação 

profissional. Lekatorium trabalha com programas de admissão à universidade e 

orientação vocacional de crianças em idade escolar, especialização de estudantes e 

desenvolvimento profissional de especialistas e professores. Site: a) Página inicial: 

www.lektorium.tv b) Catálogo de cursos: https://www.lektorium.tv/mooc  

18. Open Education (Rússia): Esta plataforma MOOC russa foi criada pela Associação 

''Plataforma Nacional de Educação Aberta'' das principais universidades: MSU, 

SPbPU, Universidade Estadual de São Petersburgo. , NUST, MISA, NRU "Graduate 

School of Economics", MIPT, UFU e ITMO. Site: a) Página inicial: www.openedu.ru b) 

Catálogo de cursos: https://openedu.ru/course/  

19. Stepik (Rússia): Esta plataforma educacional permite oferecer cursos online 

produzidos por indivíduos para ensinar os outros. Uma plataforma baseada na 

nuvem projetada para criar e distribuir conteúdo educacional interativo, bem como 
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para fornecer diferentes tipos de atribuições de autoavaliação com feedback em 

tempo real. Site: a) Página inicial: https://stepik.org b) Catálogo de cursos: 

https://stepik.org/catalog  

20. Universarium (Rússia): A missão da Universarium é proporcionar uma oportunidade 

para milhões de pessoas receberem a educação de alta qualidade dos melhores 

professores russos das principais universidades de Ruassian. Site: a) Página inicial: 

www.universarium.org b) Catálogo de cursos: https://universarium.org/catalog  

21. Younico (Rússia): Esta plataforma organiza cursos on-line como uma forma de 

aquisição de conhecimento em vários campos. São cursos gratuitos altamente 

especializados. Site: a) Página inicial: http://younico.ru/ b) Catálogo de Cursos: 

http://younico.ru/courses/ 

JAPÃO: 3 plataformas 

22. Fisdom (Japão): Fisdom é uma plataforma japonesa MOOC. A Ella foi lançada pela 

Fujitsu, uma multinacional japonesa. O slogan de Fisdom é "Liberdade é sabedoria, 

conhecimento é liberdade". Site: a) Página inicial: www.fisdom.org b) Catálogo de 

cursos: https://www.fisdom.org/english/ 

23. OpenLearning (Japão): Esta é uma plataforma MOOC japonesa. Foi lançado pela Net 

Learning Inc., uma empresa de serviços educacionais com sede no Japão. Site: a) 

Página inicial: www.open.netlearning.co.jp/ b) Catálogo de cursos: 

https://open.netlearning.co.jp/english/  

24. Gacco (Japão): Esta plataforma colabora com universidades japonesas para oferecer 

cursos on-line em japonês com mais de 350.000 alunos registrados. O site tem outros 

recursos, como classificação por pares e um serviço de aprendizado face a face de 

alto nível. Site: a) Página inicial: www.gacco.org b) Catálogo de cursos: 

http://gacco.org/list.html  

TAIWAN: 3 plataformas 

25. eWant - Education you Want (Taiwan): o eWant foi lançado em Taiwan pela Chiao 

Tung National University em 2013. A Chiao Tung University é uma das principais 

universidades de pesquisa pública de Taiwan e está localizada em Taiwan. Hsinchu, 

Taiwan. Abriga mais de 500 cursos de 80 universidades diferentes. Site: a) Página 
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inicial: www.ewant.org b) Catálogo de cursos: 

http://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/allcourses.php  

26. Open Education (Taiwan): Openedu.tw é uma plataforma MOOC de Taiwan que 

oferece cursos online gratuitos. Site: a) Página inicial: www.openedu.tw b) Catálogo 

de cursos: https://www.openedu.tw/list.jsp  

27. Taiwan Mooc (Taiwan): Este website promove principalmente o Taiwan Grinding 

Course. Site: a) Página inicial: http://taiwanmooc.org/ b) Catálogo de cursos: 

http://taiwanmooc.org/course/search  

TURQUIA: 2 plataformas 

28. Universiteplus (Turquia): Esta plataforma tem como objetivo fornecer educação de 

qualidade em várias universidades turcas, não apenas para as comunidades turcas, 

mas também para as que falam inglês. O objetivo é tornar-se um modelo sobre como 

desenvolver a aprendizagem no Oriente Médio. Site: a) Página inicial: 

https://www.universiteplus.com/ b) Catálogo de cursos: 

https://universarium.org/catalog 

29. AtademiX (Turquia): Esta é a primeira plataforma MOOC criada em 2015 pela 

Universidade Ataturk Erzurum na Turquia. Site: a) Página inicial: 

http://atademix.atauni.edu.tr/ b) Catálogo de Cursos: 

http://atademix.atauni.edu.tr/index.php/tum-dersler-2/   

JORDÂNIA: 1 Plataforma 

30. Edraak (Jordânia): Uma plataforma para Moocs de língua árabe. Edraak significa 

"conquista" em árabe, e é uma plataforma árabe sem fins lucrativos para cursos on-

line massivamente abertos (MOOCs). Foi lançado em maio de 2014 e é afiliado à 

Fundação Queen Rania para Educação e Desenvolvimento (QRF). Site: a) Página 

inicial: www.edraak.org b) Catálogo de cursos: https://www.edraak.org/courses/  

PALESTINA: 1 Plataforma 

31. Najah National University (Palestina): A Universidade Nacional An-Najah da Palestina 

está localizada em Nablus. Foi fundada em 1918 como uma escola. Site: a) Página 

inicial: https://elc.najah.edu/node/365 b) Catálogo de cursos: 

https://elc.najah.edu/node/365  
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INDONÉSIA: 1 Plataforma 

32. IndonésiaX (Indonésia): Lançada em agosto de 2015, a IndonesiaX é uma plataforma 

educacional sem fins lucrativos. O site oferece MOOCs feitos por universidades e 

empresas indonésias. Site: a) Página inicial: www.indonesiax.co.id b) Catálogo de 

cursos: https://www.indonesiax.co.id/courses  

CORÉIA: 1 plataforma 

33. K-MOOC ou Korean MOOC (Coreia): desde 2015, o K-MOOC tornou-se a plataforma 

oficial MOOC da Coreia. Foi lançado pelo Governo através do seu Ministério da 

Educação e foi colocado online pela primeira vez em 2015. Site: a) Página inicial: 

www.kmooc.kr b) Catálogo de cursos: http://www.kmooc.kr/courses?pagepos=l   

MALÁSIA: 1 plataforma  

34. Open Learning (Malásia): A Malásia é o primeiro país do mundo a implementar uma 

estratégia nacional que integra MOOCs com cursos universitários. O OpenLearning 

foi pioneiro dos MOOCs na Malásia, em parceria com o professor Mushtak Al-Atabi, 

da Faculdade de Engenharia da Universidade de Taylor, para lançar o primeiro 

MOOC, Entrepreneurship, em março de 2013. Em suma, A Malásia é líder mundial na 

aplicação de MOOCs e aprendizado ativo no sistema formal de ensino superior. Site: 

a) Página inicial: https://www.openlearning.com/malaysiamoocs b) Catálogo de 

cursos: https://www.openlearning.com/malaysiamoocs  

TAILÂNDIA: 1 plataforma 

35. ThaiMOOC (Tailândia): Esta é a plataforma oficial do MOOC para a Tailândia, lançada 

em março de 2017. A plataforma ThaiMOOC é construída sobre o Open edX. Site: a) 

Página inicial: www.thaimooc.org b) Catálogo de cursos: 

https://www.thaimooc.org/courses  

ARÁBIA SAUDITA: 1 plataforma 

36. RWAQ (Arábia Saudita) Rwaq é a plataforma árabe MOOC que oferece MOOCs em 

árabe. Aqui você encontra MOOCs gratuitos em várias áreas de estudo, como Artes, 

Negócios, Ciência da Computação, Humanidades, Matemática, Ciências Sociais e 
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Ciência e Tecnologia. Site: a) Página inicial: https://www.rwaq.org/ b) Catálogo de 

cursos: https://www.rwaq.org/courses  

CONTINENTE: ÁFRICA (10 plataformas) 

Países: 

ÁFRICA DO SUL: 3 plataformas 

1. MASSIVE OPEN ONLINE COLLEGE - Mooc SA (África do Sul): Esta é uma iniciativa sul-

africana e é uma das raras plataformas moc em África. O objetivo é criar uma 

faculdade on-line com cursos gratuitos oferecidos pela boa vontade de profissionais e 

entidades corporativas, governo que deseja oferecer treinamento acessível aos seus 

funcionários. É também uma plataforma para os designers de cursos 

experimentarem inovações em termos de entrega de cursos. O objetivo do MOOC SA 

é aumentar o compartilhamento de conhecimento e promover o aprendizado aberto 

através de cursos on-line abertos e massivos. Site: a) Página inicial: 

http://moocs.org.za/  b) Catálogo de cursos: http://moocs.org.za/course-page/  

2. UCT Moocs - University of Cape Town (África do Sul): Esta é uma iniciativa da 

Universidade da Cidade do Cabo na África do Sul. A UCT oferece cursos on-line 

gratuitos, sem requisitos de inscrição, e não se destina a créditos universitários. Mas 

o aprendiz solitário pode optar por comprar um certificado e, em alguns casos, ajuda 

financeira está disponível. Site: a) Página inicial: www.cilt.uct.ac.za/cilt b) Catálogo 

de cursos: www.cilt.uct.ac.za/cilt/moocs-uct  

3. WitsX (África do Sul): É uma iniciativa africana de mooc que é a exceção em um 

continente que fica atrás de outros. A Wits é a primeira universidade na África a 

oferecer MOOCs na plataforma edX. O desenvolvimento desta iniciativa tem sido 

uma colaboração empolgante entre a equipe de e-learning do Centro de 

Aprendizagem, Aprendizagem e Desenvolvimento (CLTD) e equipes de acadêmicos 

sul-africanos. E de acordo com os iniciadores, a capacidade e os sistemas que eles 

desenvolveram informarão e fortalecerão o desenvolvimento de futuros cursos 

institucionais online e outras iniciativas de aprendizado misto na África do Sul e na 

África em geral. Site: a) Página inicial: https://www.wits.ac.za/ b) Catálogo de 

cursos: www.edx.org/school/witsx 
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Quênia: 2 plataformas 

4. UN InforMEA e-Learning Platform (Quênia): O InforMEA é o portal de informações 

das Nações Unidas sobre acordos ambientais multilaterais. Desde o lançamento da 

plataforma InforMEA em 2011, o InforMEA oferece cursos on-line gratuitos 

relacionados a MEAs, usados em programas de universidades, incluindo na 

Macquarie University em Sydney, na University of Eastern Finland e na School of 

Estruturas do Sistema das Nações Unidas (UNSSC). Site: a) Página inicial: 

https://elearning.informea.org/ b) Catálogo de cursos: 

https://elearning.informea.org/  

5. Universidade Virtual Africana (Quênia) A UVA é uma Organização 

Intergovernamental Pan-Africana (IGO) estabelecida por uma carta. O mandato da 

AVU é aumentar significativamente o acesso ao ensino superior de qualidade e 

treinamento através do uso inovador de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

A Carta UVA foi assinada pelos 19 governos africanos normais de hoje. A sede da AVU 

é em Nairobi, no Quênia, com um escritório regional em Dakar, no Senegal. Site: a) 

Página inicial: http://www.avu.org/avuweb/fr/ b) Catálogo de cursos: 

http://www.avu.org/avuweb/en/programs-and-courses/moocs/  

MARROCOS: 2 plataformas 

6.  Universidade Cadi Ayyad - UC @ Mooc (Marrocos): UC @ Mooc é uma plataforma 

de aprendizagem desenvolvida pela Universidade Cadi Ayyad, baseada em cursos de 

massa de acesso aberto. Ele é disponibilizado para todo o público, mas destina-se 

principalmente aos alunos da UCA. Está em permanente extensão e enriquecido 

pelas contribuições de seus usuários, suas sugestões e seus comentários. Site: a) 

Página inicial: http://mooc.uca.ma/ b) Catálogo dos cursos: http://mooc.uca.ma/ 

7. Universidade Mohammed V de Rabat - Um5 Mooc (Marrocos): A Universidade 

Mohammed V, a primeira universidade marroquina criada em 1957, após a 

independência forneceu e continua a fornecer treinamento para executivos de alto 

nível, bem como administrativa que educacional do país. Com 19 instituições, a maior 

do país, a Universidade Mohammed V abrange três áreas de especialização: Ciências 

da Vida e Saúde; Ciência e Tecnologia e Humanidades e Ciências Sociais. Site: a) 
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Página inicial: http://mooc.um5.ac.ma/ b) Catálogo de cursos: 

http://mooc.um5.ac.ma/  

ARGÉLIA: 1 Plataforma 

8. Universidade dos Irmãos Mentouri - Constantine - 1UFMC MOOC (Argélia): A 

Universidade de Constantine é uma universidade argelina localizada na cidade de 

Constantine, no nordeste do país, a 400 km da capital Argel. Oferece Moocs grátis. 

Site: a) Página inicial: http://umc.edu.dz/mooc/ b) Catálogo dos Cursos: 

http://umc.edu.dz/mooc/course/index.php  

TUNÍSIA: 1 plataforma 

9. TU-MOOC (Tunísia): Esta plataforma é a iniciativa da Universidade Virtual de Tunis, 

que propõe Mooc em África. Site: a) Página inicial: www.mooc.uvt.rnu.tn b) Catálogo 

de cursos: www.mooc.uvt.rnu.tn/courses 

RUANDA: 1 Plataforma 

10. 2KO (Ruanda): Esta é a faculdade de informática de Kigali. A 2KO Ruanda oferece 

treinamento em informática em Ruanda, fornecendo o melhor do desenvolvimento 

técnico de capital humano, bem como a certificação internacional de computadores 

em Kigali e no resto de Ruanda. A 2KO oferece cursos sobre Cisco, Microsoft, Linux, 

Oracle, CompTIA, Sun e muito mais. Existe agora um padrão de excelência na África. 

Site: a) Página inicial: www.2korwanda.com b) Catálogo de cursos: 

http://www.2korwanda.com/courses.html 

CONTINENTE: OCEANIA (9 plataformas) 

Países: 

AUSTRÁLIA: 8 plataformas 

1. Box Hill Institute - IHB (Austrália): O Box Hill Institute oferece treinamento vocacional 

e de ensino superior no estado de Victoria, localizado nos subúrbios de Melbourne, 

Austrália. Site: a) Página inicial: www.boxhill.edu.au b) Catálogo de Cursos: 

www.boxhill.edu.au/our-courses/short-courses/  
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2. Envatotuts+ (Austràlia): Envato Tuts+ ajuda você a aprender habilidades criativas e 

moldar a vida que você deseja. Como parte do ecossistema criativo da Envato, o 

Envato Tuts + contribui para a nossa missão de “ajudar as pessoas a aprender e 

ganhar online”. Adoramos ver como as pessoas transformam a si mesmas e suas 

vidas aprendendo habilidades criativas e ganhando dinheiro vendendo suas criações 

ou serviços para o mundo. Site: a) Pàgina inicial: https://tutsplus.com/ b) Catàlogo 

de cursos: https://tutsplus.com/courses 

3. Learn.com.au / OpenLearning (Austrália): Learn.com.au pertence e é operado pela 

OpenLearning.com, uma plataforma de aprendizado online. A abordagem única e 

interativa de aprendizado do OpenLearning foi adotada com grande sucesso pelas 

principais instituições e agências governamentais em todo o mundo. O conteúdo de 

suas aulas concentra-se em conectar ideias a cenários da vida real em que os alunos 

concluem suas atividades e compartilham seu trabalho com seus pares em uma 

comunidade de aprendizado vibrante e atraente. Site: a) Página inicial: 

https://learn.com.au/ b) Catálogo de cursos: https://learn.com.au/  

4. MOOEC - Massive Open Online English Course (Austrália): Lançado em 4 de 

dezembro de 2013 como uma coleção de cursos de inglês online gratuitos oferecidos 

por universidades e faculdades. De Brisbane, Austrália, e com o apoio do Governo do 

Estado de Queensland e da Comunidade de Educação da Língua Inglesa, o MOOEC é 

um curso on-line aberto ao ensino de inglês para todos os níveis. Site: a) Página 

inicial: http://www.mooec.com b) Catálogo de cursos: https://mooec.com/courses  

5. OpenLearning (Austrália): Fundada em 12 de março de 2013, como uma start-up 

australiana especializada em educação online. Para expandir sua presença nas 

universidades australianas, essa plataforma oferece aos acadêmicos acesso gratuito 

aos cursos universitários. Site: a) Página inicial: https://www.openlearning.com/ b) 

Catálogo de cursos: https://www.openlearning.com/courses/ 

6. Open Learning Global Pty Ltd (Austrália): Desde 2012, a Open Learning Global tem 

desenvolvido uma plataforma de aprendizado on-line com foco em comunidade, 

conectividade e envolvimento dos alunos. A empresa conecta os usuários a uma 

variedade de cursos universitários e relacionados a habilidades relacionadas a artes e 

design, negócios e economia, informática e tecnologia, educação e engenharia. , 

saúde e medicina, humanidades, linguagem e comunicação, direito, estilo de vida, 
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matemática e ciências, auto-aperfeiçoamento, desporto e fitness, entre outros.A 

empresa atende estudantes e funcionários em todo o mundo por meio de cursos on-

line públicos ou privados. Site: a) Página inicial: www.openlearning.com b) Catálogo 

de cursos: https://www.openlearning.com/courses/  

7. Open2Study (Austrália): Desde 2013, o Open2Study oferece cursos de curta duração 

gratuitos e especializados, totalmente on-line em vários campos. Site: a) Página 

inicial: https://www.open2study.com/ b) Catálogo de cursos: 

https://www.open2study.com/courses  

8. University of Tasmania (Austrália): A Universidade da Tasmânia é uma universidade 

pública australiana baseada na Tasmânia, na Austrália. Formalmente estabelecida em 

1 de janeiro de 1889, foi a quarta universidade estabelecida na Austrália. Site: a) 

Página inicial: https://mooc.utas.edu.au b) Catálogo de cursos: 

https://mooc.utas.edu.au/courses  

PACÍFICO: 1 plataforma 

9. POLHN - Pacific Open Learning Health Net (Ministérios do Pacífico da Saúde): 

Fundada em 2003 como parte de uma iniciativa conjunta entre a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o Governo do Japão e dos ministros da saúde Pacífico. É 

uma mistura de redes digitais e infraestrutura física. Foi desenvolvido para colmatar 

lacunas entre trabalhadores de saúde geograficamente dispersos nos países insulares 

do Pacífico e para reforçar o conhecimento, as competências, as atitudes e o 

desempenho dos profissionais de saúde. Desde então POLHN tornou-se uma rede de 

mais de 30 000 profissionais de saúde em 15 países insulares do Pacífico: Samoa 

Americana, Ilhas Cook, Estados Federados da Micronésia, Fiji, Guam, Kiribati, 

Marshall, Nauru, Niue, Palau, Samoa e Solomon. Ilhas, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Site: 

a) Página inicial: https://polhn.org/ b) Catálogo de cursos: https://polhn.org/courses  
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