
	  
	  

	  

	  



	  
	  

	  

CURSO 

MASTER EM  
NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO  
 

CORPO DOCENTE  

Prof. Dr. Alexandre César Santos de Rezende 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA  

20 horas/aula  

2 sábados - das 08:00 às 17:40 

 

OBJETIVO DO CURSO  

Ao final deste curso, os participantes entenderão os principais conceitos relacionados 
à Neurociência e Educação que possibilitará sua aplicação na rotina de sala de aula 
para melhoria do ensino e da aprendizagem. Criar estratégias que saiam do padrão 
clássico de ensino e um olhar mais atento para o cérebro do aluno são tendências da 
atual realidade da educação mundial.   

 

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 
1 História da arte de ensinar 18/11/2017 – manhã 
2 Bases da neurobiologia da aprendizagem 18/11/2017 – manhã 
3 Memórias e aprendizagem 18/11/2017 – tarde 
4 Memórias e aprendizagem 18/11/2017 – tarde 
5 Atenção e aprendizagem 25/11/2017 – manhã 
7 Emoções e Aprendizagem 25/11/2017 – manhã 

8 Como o cérebro trabalha com a leitura, escrita 
e números 25/11/2017 – tarde 

9 Inteligência 25/11/2017 – tarde 



	  
	  

	  

 

SOBRE O PROFESSOR 

 

Prof. Dr. Alexandre César Santos de Rezende 

Biólogo graduado pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, mestre e doutor em Morfofisiologia do Sistema 
Nervoso pela Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP.  De 2002 a 2009 desenvolveu projeto de pesquisa 
na área de Neurobiologia enfatizando o estudo da 
neuroregeneração em doenças neurodegenerativas e 
neurotraumas pelo Departamento de Fisiologia e Biofísica da 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Desde 
1998, atua como professor de ciências e biologia no ensino 
fundamental, médio, pré-vestibular e técnico. Atualmente, é 

docente na área de Neurociência aplicada a Educação pela PUC-Campinas e pelo 
Instituto Brasileiro de Formação de Educadores (IBFE) e Neuromarketing pela INOVA 
Business School. Atua também como professor de Fisiologia, Biofísica, Histologia, 
Biologia Celular e Processo Ensino-Aprendizagem na Vida Universitária junto a 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Desde 2013 desenvolve na PUC-
Campinas, Prática de Formação visando o estudo do cérebro na aprendizagem e 
memória, intitulada Neurociência e Educação. Realiza anualmente palestras, 
conferencias e oficinas sobre Neurociência e Educação em Escolas, Universidades e 
Congressos. É professor de Neurofisiologia no curso de Pós-Graduação em 
Neuropsicologia da Infância junto a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 
desde 2014. Além disso, é o professor responsável do curso de extensão Mente, 
Cérebro e Envelhecimento e Neurociência e Qualidade de Vida junto a Universidade 
da Terceira Idade da PUC-Campinas, desde 2014. 

 

 

 



	  
	  

	  

	  


