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EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO DA EDUCAÇÃO 

 

O IBFE - Instituto Brasileiro de Formação de Educadores nasceu em 2013 

com a missão de oferecer cursos que contribuam com a formação continuada 

de professores e gestores educacionais em todo o país, com um DNA pioneiro 

e exclusivo e que se resume no tripé: Futuro, Tendências e Inovação na 

Educação. 

O IBFE foi pioneiro na oferta de cursos inovadores na área de Educação e 

reúne um time de professores de alto nível, apaixonados por Educação e, 

principalmente, por Inovação na Educação. O nosso propósito é o de ajudar 

a transformar o nosso país através da Educação, formando o Educador do 

futuro, com perfil ousado, inovador e atento ao futuro e às tendências. 

Alguns dos nossos diferenciais: 

• O Primeiro Instituto de Educação do Brasil 100% dedicado a Futuro, 

Tendências e Inovação; 

• Amplo ecossistema de inovação na educação: escola, consultoria, 

editora, eventos e missões; 

• Disciplinas exclusivas em todas as suas pós-graduações: Futuro e 

Tendências na Educação e Planejamento de Carreira para Educadores. 

 

A PALAVRA DE UM DOS FUNDADORES 

 

“O futuro Educador será aquele que souber olhar para o futuro, identificar 

tendências e inovar na sua área de especialidade. Esta década será 

transformadora para o nosso setor e não há outro caminho para o nosso 

país se não for através da Educação”  

 

Prof. Marcelo Veras – Um dos fundadores do IBFE e coautor dos seguintes 

livros em Educação: 

 

 

 



  

 

 

Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, 

acumula mais de 30 anos de experiência em 

empresas de diversos setores, nacionalidades e 

portes, sendo os últimos 20 anos em Educação. De 

todo esse tempo, 80% foram dedicados a startups. 

Desde 2006, possui um estudo formal sobre 

planejamento de carreira e desenvolvimento de 

competências, estudo que já foi capa da Você S/A 

em março de 2016 e gerou dois livros — Gestão de 

Carreira e Competências (2014) e Tempo de Compartilhar (2018). É também 

coautor de três livros em Educação - Métodos de Ensino para Nativos Digitais 

(2011), Inovação em sala de aula (2018) e Educação 4.0 (2019) - além do 

livro de estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição em 2017 e 2a 

edição em 2019). Começou sua carreira como professor particular aos 16 

anos e é um apaixonado por Educação. 

 

TURMA DIGITAL – powered by Canvas LMS 

 

Nesta edição digital, 100% ao vivo e 

online, as aulas acontecerão na 

plataforma Canvas LMS (Learning 

Management System). Trata-se do melhor ambiente virtual de 

aprendizagem do mundo. Intuitivo, fácil de usar e adotado pelas melhores 

instituições de ensino, tais como Harvard, Stanford e Yale, MIT, entre outras.  

A plataforma Canvas é 100% na nuvem e pode ser acessada por meio de 

computadores (desktops ou laptops), tablets ou celulares. Nela você terá 

conteúdos prévios às aulas, participará de discussões, aulas ao vivo e online, 

entre outras atividades.  

 

 

 

  



  

 

CURSO 

PRÁTICAS DE ATENDIMENTO 

CLÍNICO PARA PSICOPEDAGOGOS 

 

COORDENAÇÃO 

Profa. Esp. Debora Corigliano 
 

 

DATA DE INÍCIO: 

10/05/2021 - duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras das 19h 

às 22h30. 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

150 horas – 25 encontros (3 meses), (100 horas) e atividades 

complementares (50 horas).   

 

VAGAS DISPONÍVEIS 

45 vagas 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 2.465,00 ou, 

06 parcelas de R$ 483,00 ou, 

08 parcelas de R$ 369,00. 

 

Taxa de matrícula: R$ 80,00  

Obs.: Em todas as opções de pagamento (6x ou 8x e também no pagamento 

à vista) será cobrado a taxa de matrícula no valor de R$ 80,00. A taxa será 

cobrada na primeira parcela e não poderá ser parcelada. 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

• Grupos de 04 pessoas efetivando a matrícula juntos, desconto de 10%; 

• Professores e familiares de escolas/empresas parceiras, desconto de 15% 

(consultar site/Instagram do IBFE e solicitar cupom de desconto); 

• Desconto de 10% para ex-alunos. 

• Obs: Os descontos acima não são cumulativos. 

 

DESCONTO ESPECIAL PARA MATRÍCULAS ANTECIPADAS:  

Até o dia 15/08/2020 – 8% de desconto no valor total do curso*.  

*Concomitante com demais descontos.  

 



  

 

 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

O objetivo dessa extensão é trazer fluência no atendimento clínico do 

psicopedagogo, oferecendo-lhe ferramentas para construir um atendimento 

clínico claro, seguro, comunicativo e acolhedor.  Essa extensão traz o 

“como” atender.         

Ao final deste curso, o participante desenvolverá as seguintes competências 

e habilidades: 

✓ Construir o ambiente clínico, equipado para avaliação, intervenção e 

acolhimento familiar na área da psicopedagogia (estrutura física, 

materiais e formulários). 

✓ Formar uma equipe interdisciplinar para uma avaliação e intervenção. 

Conhecer e explorar o papel de cada um dentro desta proposta.  

✓ Estar capacitado para lidar com as dificuldades de aprendizagem, 

obtendo conhecimento científico oriundos de várias áreas aliados a 

prática clínica.  

✓ Reconhecer a aprendizagem dentro das duas vertentes, atuando com 

professores e alunos, sendo capaz de reconhecer as ações 

preventivas e interventivas. 

✓ Adquirir um perfil de atuação que integre os conhecimentos teóricos 

a uma mudança de postura profissional terapêutica.  

✓ Instrumentalizar o psicopedagogo para avaliar e intervir na 

habilitação ou reabilitação da criança e adolescentes.   

✓ Capacitar o psicopedagogo a desenvolver atividades com idosos, de 

forma preventiva e interventiva. 

✓ Ser capaz de ao final de uma avaliação, estabelecer o mapeamento 

do sujeito avaliado, obtendo uma compreensão do seu “modelo de 

aprendizagem” para assim redigir o informe psicopedagógico para 

leigos e profissionais.  

✓ Elaborar o PEI- Programa Educacional Individualizado para crianças 

com necessidades de adaptações curriculares e avaliativas.  

✓ Desenvolver estratégias de comunicação assertiva baseada em 

conceitos da comunicação não violenta e da programação 

neurolinguística.  

 

PÚBLICO ALVO:  

Direcionado aos graduados ou pós-graduados em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional. PRÉ-REQUISITO: apresentação do diploma de graduação ou 



  

 

pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional ou Psicopedagogia 

Clínica.  

 

MÉTODOS E ESTRATÉGIAS:  

Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O 

presente e o futuro da Educação exigem o uso das chamadas metodologias 

ativas, onde o aluno é colocado na posição de protagonista do seu 

aprendizado e não mais um mero expectador de aulas chatas e monótonas. 

O IBFE desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. 

Nele, as aulas são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação 

prática e Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de 

forma a proporcionar uma experiência completa de aprendizado. A intenção 

é que o aluno saia de cada aula preparado para aplicar aqueles conceitos no 

dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que busca valorizar 

cada minuto que o aluno invista na sua formação. 

 

 

 

 

 



  

 

DETALHAMENTO DOS MÓDULOS 

 

OS PROCESSOS DE ENSINO- APRENDIZAGEM E AS PRÁTICAS 

ESCOLARES 

Neste módulo o psicopedagogo compreenderá o processo e a necessidade 

da adaptação das avaliações escolares e dos conteúdos, para alunos que 

necessitem desta ação.  

Elaboração do PEI -Programa Educacional Individualizado que é considerado 

uma ferramenta para otimizar o processo de recurso pedagógico com foco 

individualizado no aluno.  

Elaboração do PDI – Plano de Desenvolvimento Individual que surge para 

assegurar o direito à educação e à igualdade ainda no ambiente escolar. 

Usado também para crianças com altas habilidades.  

O processo da construção do conhecimento, a metacognição e as funções 

executivas.  

 

METODOLOGIAS PARA UMA AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EFICAZ 

Partindo do pressuposto que o psicopedagogo conheça os instrumentos 

avaliativos, vamos trabalhar estratégias de avaliação eficaz. Uso e criação 

de jogos e materiais para a avaliação.  

Conhecer e identificar as causas dos bloqueios que se apresentam nos 

sujeitos (crianças e adolescentes) com dificuldades de aprendizagem.   

Postura teórica para   realização do diagnóstico:  Epistemologia Convergente, 

Maria Lúcia Weiss e a prática clínica.  

 

O TRABALHO PSICOPEDAGÓGICO COM IDOSOS 

Capacitar o psicopedagogo a desenvolver atividades com idosos, de forma 

preventiva e interventiva. Analisar os fundamentos e as particularidades do 

atendimento psicopedagógico ao idoso. Aprofundar os conhecimentos do 

psicopedagogo e ampliar sua área de atuação. Possibilitar melhores soluções 

para o envelhecimento humano saudável. 

 

CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA  

A construção do espaço clínico psicopedagógico, apresenta particularidades 

que colaboram com o processo de avaliação e intervenção. Dessa forma o 

planejamento, a divulgação e o gerenciamento do mesmo são fundamentais 

para o sucesso da clínica psicopedagógica.  

Montagem da clínica, desde o espaço físico, formulários, materiais e gestão.  

 

 



  

 

METODOLOGIA E ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NA INTERVENÇÃO 

Elaborar estratégias que visam treinar as habilidades inaptas do sujeito 

através de ações adequadas a necessidade individualizada e personalizada.  

Criar instrumentos interventivos para conduzir o processo de reabilitação.  

Executar o planejamento da intervenção psicopedagógica.  

 

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA E A INTERSECÇÃO 

COM A FONOAUDIOLOGIA 

Compartilhar com os psicopedagogos a proximidade entre Fonoaudiologia e 

Pedagogia. Outra similaridade é que a Fonoaudiologia está na intersecção 

com a Medicina (pediatria, otorrino, neuro, psiquiatria), a Pedagogia, a 

psicologia.  

Capacitar o psicopedagogo para reconhecer questões de audição, fala e 

linguagem: sinais de alerta, encaminhamento, diagnostico e intervenção 

com especialistas: Desenvolvimento da função auditiva; Desenvolvimento 

da fala; Desenvolvimento da linguagem; Marcadores de desenvolvimento  

Funcionamento cerebral e neuroplasticidade: Distúrbio de aprendizagem; 

Estratégias de aprendizagem  

Interdisciplinaridade entre o fonoaudiólogo e o psicopedagogo: Aproximação 

da atuação; Foco da fonoaudiologia; Trabalho com a família 

 

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA E A INTERSECÇÃO 

COM A NEUROPSICOLOGIA.  

Proporcionar ao profissional da psicopedagogia a compreensão da 

contribuição dos fundamentos da neuropsicologia no diagnóstico, 

prognóstico e planejamento de plano de intervenção psicopedagógico. 

Capacitar o psicopedagogo a identificar as potencialidades e fragilidades dos 

aspectos cognitivos descritos na avaliação neuropsicológica, utilizando-a 

como recurso importante para integração de seu trabalho de reabilitação em 

psicopedagogia 

 

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA E A INTERSECÇÃO 

COM A TERAPIA OCUPACIONAL 

Possibilitar aos profissionais da área, conhecimento sobre a intervenção da 

Terapia Ocupacional com a abordagem de Integração Sensorial de Ayres, 

sobre Transtorno do Processamento Sensorial na escola e a importância de 

estratégias e modificações sensoriais no ambiente escolar para favorecer o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. Abordar sobre a importância 

do trabalho entre a Terapia Ocupacional e a Psicopedagogia. 

 



  

 

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA E A INTERSECÇÃO 

COM A PSICOMOTRICIDADE 

Conceituar o que é psicomotricidade. Fundamentar a importância da 

psicomotricidade no processo de desenvolvimento e aprendizagem do 

indivíduo.  

Relacionar a área da psicomotricidade com a da psicopedagogia.  

Capacitar o psicopedagogo para que seja capaz de compreender e 

encaminhar o indivíduo ao psicomotricista quando necessário. 

 

A INCLUSÃO:  DIÁLOGO COM A ESCOLA E A FAMÍLIA   

A orientação familiar para as crianças e adolescentes com dificuldades de 

aprendizagem. A parceria escola e família neste processo de reconstrução 

da capacidade de aprendizagem da criança. O papel do psicopedagogo 

nestes dois contextos, estreitando a comunicação e alinhado as condutas 

necessárias para o desenvolvimento da criança. 

 

 

SOBRE OS COORDENADORES 

 

 

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 Séc. 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. 

 

 

 

 



  

 

 

João Rilton 

Psicanalista Clínico, Master Trainer em 

Programação Neurolinguística, Pós-graduado em 

Neurociência Aplicada à Educação, Pós-graduado 

em Inovação em Educação. É sócio-fundador e 

Trainer da SBCE (Sociedade Brasileira de 

Comunicação Emocional), onde é o criador dos 

cursos NeuroPractitioner e Oratória de Alta-Performance. Coordena três 

cursos de pós-graduação no Instituto Brasileiro de Formação de Educadores 

(IBFE). É um dos idealizadores, e atua coordenador, da pós-graduação em 

Neurociência Aplicada à Educação. Também coordena as pós em Educação 

Socioemocional e Psicopedagogia Clínica e Institucional (IBFE). Professor de 

“Comunicação Emocional aplicada à gestão de pessoas” no Pós-MBA da 

Inova Business School. É coordenador do Laboratório de Música e 

Neurociência da Associação Cândido Ferreira de Saúde Mental. É graduado 

em Composição Musical, trabalhou como pianista e compositor profissional.  

Atua no voluntariado como professor de Hatha-Yoga e Meditação na 

Associação Cândido Ferreira. 

 

 

 

Este é o curso e este é o IBFE. O nosso comprometimento com o seu 

sucesso profissional está em cada detalhe deste programa. Venha fazer 

parte e se transformar como pessoa e como profissional. 

 

IBFE – Futuro, Tendências e Inovação na Educação 

 

  



  

 

 

 


