
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



  

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 Instituto faz parte do Ecossistema IBFE - que foi criado 

em torno do DNA TrendsInnovation - termo criado por nós para explicitar a nossa 

crença na Inovação na Educação com a lente das tendências. 

 

1 - IBFE Instituto - Cursos de pós-graduação, cursos rápidos (Masters) e Extensões, 

com unidades físicas em várias cidades do Brasil e com Unidade Digital, onde os 

cursos acontecem 100% ao vivo e online. 

2 - IBFE Online - Plataforma com cursos online gravados, todos com o DNA Futuro, 

Tendências e Inovação na Educação. 

3 - IBFE Consultoria - Com equipe experiente e metodologias próprias, O IBFE 

Consultoria ajuda instituições de ensino a identificar as tendências de futuro da 

Educação e fortalecer a sua presença e jornada, visando crescimento e longevidade. 

 

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 Google Classroom 

Aulas 100% ao vivo e online 

 

Visando ampliar a experiência de aprendizagem, o curso 

terá como suporte a plataforma Google Classroom, que 

possibilita aulas ao vivo e online com total interação entre 

docentes e discentes, uso de metodologias ativas, 

gravação das aulas, com a possibilidade de ampliar a 

experiência de aprendizagem além das aulas, com 

conteúdos prévios e para aprofundamento posterior aos encontros obrigatórios.   

 

 

CURSO 



  

NEUROCIÊNCIA AVANÇADA 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

O objetivo dessa extensão é aprofundar os conceitos relacionados a neurociência e a 

biologia comportamental, cognitiva e social.  

Ao final deste curso, o participante desenvolverá as seguintes competências e 

habilidades: 

 Correlacionar os aspectos neurobiológicos bem como suas inter-relações 

com a cognição e emoção 

 Compreender os conceitos fundamentais da sensação e da percepção com o 

objetivo de compreender como se dá o aprendizado e como esses aspectos 

influem no comportamento. 

 Reconhecer o conceito de consciência, suas funções e as bases 

neurobiológicas envolvidas, bem como a sua formação.  

 Especificas as definições de personalidade e cognição as bases 

neurobiológicas desses processos.  

 Identificar a natureza, aquisição e desenvolvimento da linguagem e seus 

processos biológicos.  

 Conhecer os principais conceitos e definições relacionados à inteligência e 

criatividade e a aplicabilidade desses na resolução de problemas. 

 Exemplificar como o conhecimento das neurociências pode ser útil no 

entendimento do processo de envelhecimento. 

 Apresentar a contribuição da neurociência nos processos decisórios das 

instituições. 

 

PÚBLICO ALVO:  

Direcionado aos pós-graduados em Neurociência Aplicada à Educação e áreas afins.  

 

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 

 

NEUROCIÊNCIA COGNITIVA E COMPORTAMENTAL  

O conhecimento das bases neurobiológicas da formação da consciência é essencial 

para a compreensão dos aspectos que envolvem a formação da consciência, suas 

funções evolutivas e sociais e a partir desse enfoque discutir os diferentes estados 

mentais. O módulo visa, portanto, analisar o nível cognitivo de análise funciona como 

um mediador necessário entre o cérebro e o comportamento 

 

 

 

 

 



  

ASPECTOS ESTRUTURAIS E MOLECULARES DOS TRANSTORNOS 

NEUROPSIQUIÁTRICOS  

O módulo busca correlacionar os aspectos biológicos e clínicos de transtornos 

neuropsiquiátricos mais prevalentes no ambiente educacional visando a associação e 

interpretação dos mecanismos básicos e clínicos desses distúrbios. 

 

NEUROCIÊNCIA E ENVELHECIMENTO: SENESCÊNCIA E SENILIDADE  

O módulo aborda os aspectos do envelhecimento sob o panorama neurocientífico, 

diferenciar os conceitos de senescência e senilidade, bem como a elaboração de 

estratégias para um bom envelhecimento e o papel no neuroeducador nesse 

processo.  

 

SENSAÇÃO E PERCEPÇÃO NO APRENDIZADO 

Abordaremos as bases fisiológicas e a organização dos sistemas sensoriais e os 

conceitos relacionados à percepção e como esses temas associados à interpretação 

perceptiva se correlacionam com o aprendizado e a memória. Veremos ainda os 

sistemas sensoriais, recepção e transdução. Teorias ascendentes (bottom-up) e 

descendentes (top-down). Privação sensorial e adaptação perceptiva e ainda os 

déficits perceptivos.  

 

NEUROCIÊNCIA DA LINGUAGEM  

A abordagem visa a compreensão das Bases neurobiológicas da linguagem, sua 

natureza, aquisição e desenvolvimento. Além de abordar aspectos da estrutura da 

linguagem (fonologia, morfologia, semântica e sintaxe) e a relação entre pensamento 

e linguagem, a linguagem no contexto social e as alterações da linguagem. 

 

CRIATIVIDADE E NEUROCIÊNCIA  

O módulo abrange os conceitos de inteligência e criatividade e os aspectos biológicos 

e do ambiente relacionados à inteligência e criatividade, com a proposta de buscar 

soluções de problemas com base na criatividade, além de compreender que a 

criatividade afeta no raciocínio e Tomada de Decisão. Abordaremos ainda a 

inteligência e a criatividade como aspectos fundamentais no sucesso acadêmico e 

profissional.  

 

NEUROCIÊNCIA DA COGNIÇÃO SOCIAL E PERSONALIDADE  

Abordaremos as bases neurobiológicas e relação com o ambiente e aspectos 

cognitivos para a cognição social, além da definição de personalidade sob diversas 

óticas. Veremos ainda as bases biológicas da personalidade e a influência do 



  

ambiente na formação da personalidade e as bases neurobiológicas do 

comportamento afetivo e emocional.  

  

NEUROCIÊNCIAS INSTITUCIONAL  

O módulo apresenta os conceitos fundamentais dos processos decisórios e as 

contribuições da neurociência para os diferentes contextos institucionais relacionados 

à tomada de decisão e julgamento, processamento automáticos e controlados, o 

conflito entre razão e emoção, e conflitos éticos e morais nas diferentes áreas 

institucionais.  

 

NEUROCOMUNICAÇÃO 

O módulo tem como base a possibilidade de correlacionar os processos fisiológicos 

do comportamento humano com técnicas que melhoram a comunicação intrapessoal, 

facilitando assim a resolução de conflitos nos mais diversos ambientes. 

 

 

SOBRE A COORDENADORA 

 

Giulia Marinho 

Graduada em Ciências Biológicas pela Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. Mestre em Biologia 

Funcional e Molecular com ênfase em bioquímica pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e 

especialista em Neurociência Aplicada à Educação. 

Pactitioner em Programação Neurolinguística pela 

Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional e pós-graduanda em Psicanálise. 

Autora de material didático para o ensino fundamental anos finais, professora do 

ensino fundamental e médio e professora de neurobiologia e áreas afins para turmas 

de pós-graduação. 

 

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 



  

 

 


