
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O QUE VOCÊ IRÁ ENCONTRAR AQUI? 

 

1. Em primeiro lugar, o futuro da educação 

2. A palavra de um dos fundadores do IBFE 

3. Estratégias e método 

4. Sobre o curso 

 Objetivos 

 Ementa 

 Data e horários das aulas 

 Duração e carga horária 

 Local das aulas 

 Corpo Docente  

 Investimento e forma de pagamento 

 Descontos 

 Contatos 

  

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A PALAVRA DE UM DOS FUNDADORES DO IBFE 

“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. 

  



 

ESTRATÉGIAS E MÉTODO 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 

TENHO UM ALUNO AUTISTA, 

E AGORA? 

OBJETIVOS 

A inclusão escolar é um dos maiores desafios da educação nacional atualmente. 

Receber em sala de aula um aluno público-alvo da Educação Especial e oferecer 

um ensino e uma proposta de intervenção que seja adequada para a demanda e 

necessidade do aluno é um trabalho que requer envolvimento e formação 

continuada.  

A inclusão escolar de alunos com autismo é uma realidade cada vez mais frequente 

em nossas escolas, por isso, entender o que é o autismo, suas principais 

características e como trabalhar com esse aluno no ambiente educacional é 

fundamental para um ensino adequado. Por isso, esse curso tem como premissa 

oferecer um momento de formação para entender quem é esse aluno e como 

iniciar e conduzir o trabalho educacional. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 

TENHO UM ALUNO AUTISTA, 

E AGORA? 

 

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

habilidades: 

 

• compreender o que é o autismo 

• identificar as principais características do transtorno do espectro autista 

• analisar o transtorno de acordo com o DSM-V 

• reconhecer as principais legislações nacionais vigentes relacionadas a esse 

público-alvo 

• discutir sobre possibilidades e estratégias de encaminhamento para diversos 

profissionais 

• refletir sobre o autista no ambiente educacional 

• Propostas e práticas de adaptação curricular para alunos com transtorno do 

espectro autista. 

 

 

 

 



 

CURSO 

TENHO UM ALUNO AUTISTA, 

E AGORA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS   DATA 

1 
Caracterização do espectro 04/06/2022 (sábado) 

2 Legislação Nacional e PEI 04/06/2022 (sábado) 

3 O autismo no ambiente educacional: adaptações e ajustes 11/06/2022 (sábado) 

4 Desenho Universal para a aprendizagem, estudo de caso e 

reflexões 

11/06/2022 (sábado) 

 * Atividade complementar: Realizar leituras sugeridas pela professora e 

gravar um vídeo curto expondo suas aprendizagens no curso. 

 



 

 

CURSO 

TENHO UM ALUNO AUTISTA, 

E AGORA? 

EMENTA 

Aula 1: Caracterização do espectro 

Nesta aula você irá compreender o que é o autismo, através de pesquisas e 

descritores apresentados no DSM-V, identificando as áreas e aspectos 

comprometidos no espectro. 

 

Aula 2: Legislação Nacional e PEI 

O objetivo desta aula é discutir e apresentar os principais marcos da legislação 

nacional que impactam diretamente na inclusão escolar e no trabalho do professor. 

Além disso será discutido e elaborado um Plano de Ensino Individualizado, que 

direciona e documenta o trabalho docente. 

 

Aula 3: O autismo no ambiente educacional: adaptações e ajustes 

Nesta a aula o aluno irá aprender sobre os conceitos de adaptação curricular, 

ajustes e flexibilização. Buscando através das características do espectro 

apresentada previamente discutir e refletir sobre as melhores estratégias e 

práticas de trabalho pedagógico. 

 

Aula 4: Desenho Universal para a aprendizagem, estudo de caso e 

reflexões 

O objetivo principal desta aula é mostrar evidências científicas que é possível 

oferecer um ensino de qualidade e que atenda a demanda de diferentes alunos, 

apresentar o conceito de desenho universal para a aprendizagem. Além disso para 

finalizar o curso iremos colocar em prática os diferentes conceitos estudados 

através de estudo de caso. 

 



 

CURSO 

TENHO UM ALUNO AUTISTA, 

E AGORA? 

 

PARA QUEM ESTE CURSO É DESTINADO? 

Professores, educadores, pais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais. 

 

HORÁRIO 

08h30 às 16h30 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

24 h/a divididas em: 

16 h/a presencial (4 aulas – 2 encontros aos sábados) 

08 h/a de atividades prévias e posteriores às aulas 

 

LOCAL DAS AULAS 

IBFE Ribeirão Preto – Rua Alice Além Saad, 855, Sala 1208 (12º andar) – 

Ribeirania – Ribeirão Preto/SP 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 

TENHO UM ALUNO AUTISTA, 

E AGORA? 

CORPO DOCENTE 

Profa. Dra. Miryan Buzetti: Pedagoga (Unesp - FCLar). 

Mestre e Doutora em Educação Especial (UFSCar). Pós doutorado na 

área de educação (Unesp - Marília). Especialização em Psicopedagogia 

Institucional. Especialização em Educação Especial. Especialização em 

Planejamento, Implementação e gestão da educação a distância. 

Experiência docente nas séries iniciais, na educação especial, no 

ensino superior e na educação a distância. Pesquisas e publicações na 

área de processo de aprendizagem da leitura e da escrita, formação de professores, dificuldade de 

aprendizagem, adaptação curricular, deficiência intelectual. 

 

Profa. Dra. Maria Helena Bimbatti Moreira: Pedagoga, 

Mestre e Doutora em Educação Unesp/FCL/ Araraquara/Universidade 

Clássica de Lisboa/ Portugal. Pós Doc pela UEMS/ Universidade Estadual 

do Mato Grosso do Sul/ MS. Experiência educacional de 23 anos em 

Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Superior nas modalidades 

EAD e Presencial.   

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 

TENHO UM ALUNO AUTISTA, 

E AGORA? 

 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 

CONDIÇÕES VALOR 

À vista R$ 269,00 

2 parcelas (sem juros) R$ 134,50 

3 parcelas (sem juros) R$ 89,66 

 Forma de pagamento: Boleto ou cartão de crédito 
(pagamento recorrente) *O pagamento recorrente não 
compromete o limite total do seu cartão 

DESCONTOS 

DESCONTO PERCENTUAL REGRAS 

PROFESSOR DE 
ESCOLA PARCEIRA 

15% de desconto no 
valor total do curso 

Desconto exclusivo para professores e colaboradores 
de escolas parceiras do IBFE. Confira aqui se sua 
escola é parceira: ibfeduca.com.br/parceirarp 

AMIGO ESTUDA 
COM AMIGO 

10% de desconto no 
valor total do curso 

Realize sua matrícula em grupo de 4 pessoas ou mais 
e receba o desconto. 

EX-ALUNO IBFE 10% de desconto no 
valor total do curso 

Desconto válido para aluno e ex-aluno do IBFE 
independente do curso que esteja ou tenha 
realizado. 

**Os descontos acima não são cumulativos e o cupom de desconto deve ser solicitado 

antes de efetivar a matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibfeduca.com.br/ribeirao/parcerias-locais


 

FALE COM NOSSA EQUIPE 

 

Whastsapp:  

(16) 98262-6885 

 

Telefone:  

(16) 3600-8826 

 

E-mail: 

 comercial.ribeirao@ibfeduca.com.br 

 

Matrículas: 

www.ibfeduca.com.br/masterrp 

  

Quer matricular os professores da sua escola? 

Envie um whatsapp p/ (16) 9.9797-1617 

Ou envie um e-mail p/ caio.abreu@ibfeduca.com.br 
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mailto:comercial.ribeirao@ibfeduca.com.br
www.ibfeduca.com.br/masterrp
mailto:caio.abreu@ibfeduca.com.br?subject=Quero%20matricular%20minha%20equipe
https://api.whatsapp.com/send?phone=5516982626885&text=Ol%C3%A1, Quero informa%C3%A7%C3%B5es sobre master!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5516997971617&text=Quero matricular minha equipe neste master
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https://ibfeduca.com.br/ribeirao
https://ibfeonline.com.br/
https://ibfeconsultoria.com.br/
https://www.facebook.com/ibferibeiraopreto
https://www.instagram.com/ibferibeirao/
https://youtube.com.br/ribeiraoibfe

