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CURSO 
NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO:  

NO NOVO CONTEXTO MUNDIAL 
 

CORPO DOCENTE 

Prof. Esp. João Rilton Franco Correia 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Aulas ao vivo e online: 24 horas – 4 encontros semanais às 

quartas-feiras das 19h às 22h30 (16 horas) e atividades 

complementares (8 horas).   

 

DATAS DE AULA: 

• 14/10/2020 (quarta-feira) 

• 21/10/2020 (quarta-feira) 

• 28/10/2020 (quarta-feira) 

• 04/11/2020 (quarta-feira) 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 192,00 ou, 

02 parcelas de R$ 96,00. 

 

EMENTA  

A Neurociência, o estudo do cérebro e suas funções, vem contribuindo 

muito com o cenário educacional, trazendo novas observações sobre 

como o cérebro aprende. Essas informações neurocientíficas já estão 

sendo colocadas em prática por muitos países do mundo, inclusive o 

Brasil. 

No novo contexto mundial de pós pandemia, as relações entre 

professores e alunos, professores e instituições, estão sendo 

modificadas. A tecnologia passa a interagir de forma intensa na vida 

cotidiana. Se faz necessário uma atualização no conceito de “ensinar 

e aprender”. O cérebro humano está passando por um período de 



  

 

grandes transformações, e é de extrema importância, para 

educadores e profissionais da educação e psicologia, dirigir a atenção 

para essas transformações. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Atualizar o profissional sobre os pensamentos sobre a neurociência 

na educação, oferecer linhas de raciocínio modernas e atualizadas 

sobre o “ensinar e aprender”, oferecer informações sobre o 

comportamento emocional humano durante o processo de 

aprendizagem. Oferecer ferramentas práticas para se obter, na área 

educacional, um melhor desempenho emocional, cognitivo e social, 

tanto para professores quanto para alunos. 

 

AGENDA DE AULAS 

 

 

 

 

 

 

 
  

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 
Introdução à Neurociência e Educação.  
Como funciona o cérebro durante a aprendizagem? 
Neurociência e Meditação. 

14/10/2020 

2 
A Neurociência da linguagem humana. 
Padrões de linguagem: motivação x medo. 21/10/2020 

3 

Neurociência e Comportamento. 
Como o cérebro lê, inconscientemente, os padrões de 
comportamento de quem ensina, durante o processo 
de aprendizagem. 
 

28/10/2020 

4 

Neurociência, Música e Tecnologia 
Como a música pode se tornar uma das maiores 
ferramentas para o desenvolvimento cognitivo. 
 

04/11/2020 



  

 

SOBRE O PROFESSORE 

 

JOÃO RILTON 

 

Especialista em Neurociência, especialista em Inovação na Educação, 
Psicanalista Clínico, Master Trainer em Programação Neurolinguística, 
Bacharel em Música e professor de Hatha-Yoga. Escritor do livro 
“Comunicação Emocional: a arte da empatia”. É o atual presidente da 
Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional (SBCE). 

Criador, em parceria com o prof. Dr. Alexandre Rezende, do curso de 
pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação, do IBFE. Criador 
do curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística da SBCE. 
Criador dos cursos NeuroPractitioner em PNL, e do curso Oratória de 
Alta Performance. Coordenador de 4 cursos de pós-graduação e 
professor em outros 7 cursos dentro do IBFE e SBCE. É professor da 
disciplina Comunicação Emocional para Liderança e Gestão de Pessoas 
na Inova Business School. Palestrante nas áreas de Comunicação, 
Neurociência, Música e Psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 

À vista: R$ 192,00  

02 parcelas de: R$ 96,00 

Taxa de matrícula: Não cobramos taxa de matrícula. 

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS E ESCOLAS PARCEIRAS: 

- Grupo para 8 pessoas efetivando a matrículas juntos, desconto de 10% 

- Escolas parceiras, 15% de desconto 

- Ex-alunos e alunos, 10% de desconto 

 

Formas de pagamento:  

PagSeguro: O pagamento deste curso é 100% online via PagSeguro. 

  

 

Documentos necessários (anexar ao realizar a matrícula online): 

1 foto 3 x 4 digitalizado (PNG, JPG ou PDF) 

Cópia simples do CPF (Frente e verso): PNG, JPG ou PDF 

Cópia simples do RG (Frente e verso): PNG, JPG ou PDF 

 

  



  

 

 


