
 

  



 

 
QUEM É 

ALBERT? 
 
Albert é a sua plataforma de Educação continuada do IBFE – Instituto 

Brasileiro de Formação de Educadores. Com ele, você ficará atualizado 

continuamente sobre tudo o que há de mais fundamental na sua área de atuação. 

Em outras palavras, com o Albert você não precisa mais se preocupar e perder 

tempo buscando, avaliando e selecionando os conhecimentos mais relevantes e 

essenciais para o seu dia-a-dia profissional. Ele fará isso para você com frequência, 

atualidade e qualidade, entregando na palma da sua mão toda a informação da 

qual precisa.  

 

O Albert é materialização do futuro da Educação, porque ele fará a seleção do 

conhecimento de que você mais precisa para desenvolver as suas competências 

como profissional, onde você estiver e no horário no qual quiser. Com a velocidade 

atual de tudo que ocorre neste mundo dinâmico, as novidades não param de 

chegar. Hoje é impossível acompanhar tudo que acontece de novo e relevante na 

sua área. Por isso que o Albert lhe será útil. Ele é quem irá selecionar, resumir e 

lhe entregar esta síntese de qualidade na palma da sua mão, em formatos diversos 

(vídeo, áudio e texto). Por isso o Albert foi criado. Ele representa, na sua essência, 

“competências na palma da sua mão de forma rápida e genial”. 

 

E não para por aí. Já pensou em ter continuamente um mentor ao seu dispor? Um 

professor, especialista da área, a quem você pode recorrer sempre que quiser para 

tirar suas dúvidas, compartilhar algum desafio profissional ou, até mesmo, lhe dar 

alguma dica prática? Pois bem, o Albert também traz isso para você. O professor 

curador e sua equipe terão um canal direto de contato com você com frequência. 

 

Com o Albert, você terá acesso contínuo, no seu celular, tablet ou computador, a 

um conjunto fantástico de conteúdos que irá lhe ajudar a se diferenciar no mercado 

como um profissional atualizado e à frente dos seus concorrentes. Veja abaixo tudo 

o que estará na palma da sua mão: 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONTEÚDOS 

Pílula de conhecimento 

Notícias e fatos relevantes, tendências 
na área, dicas práticas, estudos de 
caso reais, entre outros. Tudo 
comentado e com link para o 
conteúdo completo. 

Contínuo 

Mentoria 
Resposta a dúvidas dos assinantes, de 
forma individual ou, quando 
pertinente, para toda a comunidade. 

Contínuo 

Entrevistas 

No Albert, você terá acesso a 
entrevistas com profissionais de 
relevância do mercado, conduzidas 
pelo professor curador. 

Mensal 

Indicação e Resenha de livros 
Você receberá indicações de livros, 
com uma síntese e opinião do 
professor curador. 

Contínuo 

Curso on-line 

No Albert você terá acesso a um curso 
on-line por ano. O professor curador 
poderá disponibilizar o curso de uma 
só vez ou ao longo do ano, por 
módulos. 

Anual 

Acontece 

Dicas de eventos, filmes, peças de 
teatro, congressos, seminários, entre 
outros. Os eventos mais importantes 
da área. 

Contínuo 

Debates 

Fazendo uso da ferramenta de 
discussões do Canvas LMS, o 
professor curador promoverá debates 
entre os membros da comunidade, 
promovendo também uma troca de 
experiências e aprendizado mútuo. 

Mensal 



 

 

NA PALMA DA SUA MÃO: 
 

 

Os assinantes do Albert terão acesso a todos os conteúdos através da plataforma 

LMS (Learning Management System) Canvas. Trata-se do melhor ambiente virtual 

de aprendizagem do mundo, usado por algumas das melhores instituições de 

ensino, tais como Harvard, Stanford, Yale, entre outras. 

Nesta plataforma os assinantes terão acesso aos conteúdos do Albert, bem como 

farão parte da comunidade e interagirão com os demais assinantes e com os 

professores.  

A plataforma Canvas pode ser acessada através de computadores (Desktops ou 

Laptops), tablets ou smartphones. 

Enfim, com o Albert você não perderá mais tanto tempo com a sua Educação e 

atualização. Afinal, tudo do que você precisa estará na palma da sua mão para 

você ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

 

PROFESSORAS CURADORAS 

 

Debora Corigliano 

Neuropsicopedagoga, Pós-graduada em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional e em 

Neurociência da Educação (pelo IBFE). Professora no 

IBFE nos cursos de Psicopedagogia, Inovação na 

Educação e Docência do Ensino Superior. 

Consultório Particular para atendimento na área da 

Psicopedagogia e Orientação Familiar. Assessoria 

Pedagógica em escolas particulares. Autora do livro " 

Orientando Pais, Educando Filhos" pela editora Autores 

Associados. Idealizadora e tutora no EAD "Pais e 

filhos, uma parceria 

de sucesso" pela Rede Sec. XXI e apresentação diária na Rádio Brasil, no programa 

Estação Brasil, falando sobre Orientação familiar. Possui um canal no youtube “ 

Orientando Pais, educando filhos, com vídeos sobre orientação para pais e 

educadores. 

 

 

 



 

 

 

Cristina Corsini 

Psicóloga (CRP 06/41118-0) e Pedagoga. Especialista 

em Psicopedagogia em Neurologia Infantil (Faculdade 

de Ciências Médicas - Unicamp). Mestra em Psicologia 

Escolar (Puc-Campinas). Vivência profissional em 

clínica com crianças e adolescentes. Tutora de Estudo 

em domicílio / Home care pedagógico de crianças e 

adolescentes. Consultora em escolas de Campinas e 

Região desenvolvendo trabalho com famílias, equipe 

pedagógica e alunos. Professora universitária na 

graduação e pós-graduação (Lato-sensu). Orientadora 

Educacional e Coordenadora Pedagógica na rede 

particular. Coordenadora Nacional do curso de pós-graduação Educação 

Socioemocional e Práticas na Escola e professora horista do IBFE. Autora do 

livro: "Pais nota dez, aluno nota mil: sugestões práticas para ajudar seu filho na 

escola" (Casa do Psicólogo / Pearson). 
 

 

 

 

 


