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OBJETIVOS:      

O curso tem como objetivo formar educadores especializados 

em conhecimentos sobre o cérebro humano. Relacionando esses 

conhecimentos aos processos de memória, pensamento e 

aprendizagem, o curso oferece a possibilidade de melhor 

entender como o aluno aprende e quais ferramentas podem 

usar em prol desse benefício. A base de estudos neurocientíficos 

e estudos da área psicológica, que são pertinentes à educação, 

são abordados no curso a fim de criar metodologias e projetos 

na área de educação que conectem Neurociência, Psicologia e 

Pedagogia, e que possam dialogar com as necessidades 

contemporâneas e futuras das instituições de ensino. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

Professores de todas as áreas, coordenadores, supervisores, 

diretores, psicopedagogos, psicólogos e profissionais que 

trabalham na área de educação ou que queiram aprimorar os 

seus conhecimentos sobre cérebro e aprendizagem. 
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ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Aulas presenciais tendo como principal diferencial a conexão 

contínua entre a teoria e a prática, por meio dos seguintes 

métodos: 

- Preparação prévia para as aulas; 

- Estudos de Caso; 

- Aulas expositivas; 

- Discussões e debates em sala de aula. 

 

 

 

 

  



 

 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO  

EM NEUROCIÊNCIA  

APLICADA À EDUCAÇÃO 
 

 

 

PEDAGOGIA DE PROJETOS 

Nesta disciplina, vamos entender e explorar como podemos trabalhar com projetos dentro da escola. 

Integração dos projetos com as matérias clássicas do currículo escolar. 

 

NEUROBIOLOGIA 

Introdução ao estudo do sistema nervoso central, Neuroanatomia Funcional básica e Áreas corticais 

de Luria. Desenvolvimento do sistema nervoso. Neuroplasticidade. Criação de uma atividade para 

desenvolver e/ou estimular a plasticidade neuronal nos alunos durante uma aula. 

 

NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO 1, 2 e 3 

O objetivo da disciplina é proporcionar aos alunos conhecimento básico do processo de aprendizagem 

e memorização de informações. Relacionar o conhecimento básico das estruturas cerebrais, suas 

origens e suas funções à aprendizagem e formação das memórias para a melhoria do rendimento 

acadêmico. Aprender a utilizar as informações sobre o sistema nervoso em sala de aula no ensino, 

criando estratégias de aprendizado. Aplicar as estratégias neuroeducacionais nos estudos para 

melhoria do rendimento acadêmico dos alunos.  

 

PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 1 e 2 

Introdução à PNL e suas ferramentas pertinentes à educação. Rapport: comunicação com excelência. 

Espelhamento, condução, movimento dos olhos. Submodalidades, Modulação de Submodalidades, 

Níveis Neurológicos, Mudança de História Pessoal. Sistema TOTS, Níveis Neurológicos. 

 

ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 1 

Estudo de Arquétipos segundo a visão de Carl Gustav Jung. Estudo dos tipos psicológicos introvertido 

e extrovertido. 
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ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 2 

Iniciação aos estudos Freudianos, estudo do livro A Psicanálise nos Contos de Fadas. 

 

MÚSICA E NEUROCIÊNCIA 

Apresentação dos estudos neurocientíficos que relacionam a música como uma das mais poderosas 

ferramentas de desenvolvimento da aprendizagem. 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das 

ferramentas prospectivas e timelines de futuro.  

 

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS 

Entendendo os Nativos Digitais. Motivação e Afetividade em sala de aula. Estratégias de Motivação. 

Métodos de Dramatização. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação de 

Conceitos. O uso da internet como recurso educacional, instrumento de comunicação, realização de 

projetos, transmissão de conteúdos e auxílio à pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos 

professores. Potencialização de resultados em quatro fases. 

 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de competências 

Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais impactam a carreira. Como 

montar um planejamento de carreira (roteiro). 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Desenvolvimento de um projeto pedagógico na forma de monografia, utilizando os conhecimentos 

adquiridos em Pedagogia, Neurociência e Psicologia, que atenda às necessidades atuais da educação  
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ou que indique ideias futuras para o desenvolvimento sistemático do processo de aprendizagem. O 

trabalho será entregue na forma impressa. Cada grupo poderá ter até 3 pessoas.  
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