
Educador
  a profissão
de todos
     os futuros

f u t u r o  |  t e N d Ê N C i a s  |  i N o V a Ç ã o

Uma instituição do grupo



2

PÓS-GRADUAÇÃO
EM INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO

curso

Tendências, fuTuro e soluções inovadoras na educação aTual.



3

Tendências, fuTuro e soluções inovadoras na educação aTual.

oferecer aos participantes uma visão completa e profunda das 
tendências, dos desafios e das ferramentas que a educação atual 
e futura irão demandar dos professores e das escolas. este curso 
pretende romper a barreira do tradicional e preparar os participantes 
para uma nova visão da educação e das práticas que devem ser 
adotadas em sala de aula e nos espaços da escola.

direcionado aos graduados nas diversas áreas ligadas à educação, 
que pretendem se aprofundar nos assuntos ligados ao futuro 
da educação e nas tendências que irão ditar as regras para uma 
educação de qualidade e eficaz.

Preparação prévia para as aulas, aulas expositivas, estudos de caso 
de aplicação das principais ferramentas, discussões em grupo, 
pesquisas de campo, análise e elaboração de relatórios.

este curso conta com o aporte de conhecimento e conteúdos 
da Inova Consulting, uma das maiores consultorias mundiais 
de Tendências e Gestão da inovação, presente em todos os 
continentes e detentora exclusiva do Modelo de tradução de 
tendências em inovação (Trendslator). conheça mais sobre a 
Inova Consulting em: www.inovaconsulting.com.br 
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Tendências, fuTuro e soluções inovadoras na educação aTual.

Futuro E tEndênCIas Em EduCação

visão futura do mundo e da sociedade. a perspectiva global de evolução 1050-2050 na inovação, sociedade, pessoas, 
tecnologias e mercados. as Macrotendências mundiais e o Trendblend – modelo de previsão dos movimentos futuros 
em larga escala. as tendências aplicadas à educação.

CrIatIvIdadE Em sala dE aula

contextualização dos temas ambiente, educação e atmosfera para o despertar do ser criativo; o ser criativo diante 
do ambiente competitivo que o espera; características dos pais criativos; técnicas e atitudes do professor para 
motivar a imaginação; o processo de geração e seleção de ideias; a onipresença da criatividade nas diferentes 
disciplinas. aplicação prática.

EntEndEndo a GEração “natIvos dIGItaIs”

nativos digitais e imigrantes digitais. características de cada geração. como o cérebro da Geração digital processa 
informações. cidadão internet: como os jovens e a internet estão transformando a democracia.

tECnoloGIas dE EduCação

Paradigmas científicos e sua influência na concepção de tecnologia aplicada à educação. o uso de recursos 
tecnológicos na educação como estratégias de intervenção e mediação nos processos de ensino e de aprendizagem. 
Potencialidades e limites do uso das Tics. o uso de diferentes espaços on-line na educação como possibilitadores da 
comunicação, interação e construção coletiva do conhecimento.
tEmas EmErGEntEs Em EduCação

neste módulo, professores convidados irão trazer temas emergentes em educação, tais como: Storytelling, 
Performance em sala de aula, uso de jogos etc.

Inovação Em PlanEjamEnto E avalIação

concepções de planejamento de ensino. o planejamento participativo na escola. o processo de planejamento e 
desenvolvimento de ensino. Planejamento estratégico. Tipos de plano: componentes básicos. ações interdisciplinares.
Pressupostos teóricos e metodológicos da avaliação. Tipos, métodos e instrumentos de avaliação. avaliação escolar e 
institucional no contexto do sistema educacional brasileiro.

métodos dE EnsIno Para natIvos dIGItaIs

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.

Pnl - ProGramação nEurolInGuístICa

ensinar as técnicas de comunicação intrapessoal e interpessoal da Programação neurolinguística para desenvolver 
um maior autoconhecimento, levando à uma melhor administração das emoções, potencializando a capacidade de 
comunicação, facilitando com que objetivos profissionais e pessoais sejam atingidos. conteúdo: rapport, exercícios 
do método r.o.l.e e Metamodelo da linguagem.

PlanEjamEnto dE CarrEIra Para ProFEssorEs

visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de competências Técnicas, 
comportamentais de Gestão. as competências que mais impactam a carreira. como montar um planejamento de 
carreira (roteiro).



5

curso

PÓS-GRADUAÇÃO
EM INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Tendências, fuTuro e soluções inovadoras na educação aTual.

DISCIPlINAS

nEuroCIênCIa E EduCação

introdução à anatomia funcional do sistema nervoso. o cérebro do adolescente. sentimentos e emoções. relação 
entre a neurociência e as emoções humanas. neurobiologia das emoções. estrutura e funções do sistema límbico e 
das suas associações com as regiões pré-frontais. controle da emoção e aprendendo a agir. neuroplasticidade. das 
inteligências múltiplas à inteligência emocional – conceitos, percursos e pertinência. Teorias e modelos da inteligência 
emocional – abordagem global. inteligência emocional: História, conceitos e Modelos. inteligência emocional e 
aprendizagem.

ProjEto “Inovação Em EduCação”

o trabalho consiste em uma apresentação (escrita e oral) de um Projeto inovador em educação, baseado nas 
tendências estudadas.



www.ibfeduca.com.br
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