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OBJETIVOS: 

   

O curso visa, através de uma proposta de amplo espectro e de 

cunho interdisciplinar, habilitar o profissional da área da educação, 

da saúde, do esporte, e afins, a identificar, em si e no outro, o 

conjunto das competências socioemocionais, que são habilidades 

sociais e emocionais necessárias para atender a demanda de 

exigências do mundo atual, de forma a gerar desenvolvimento 

humano e social. O objetivo é o de, através de estratégias 

inovadores e conceitos atuais sobre psicologia, sociologia, 

neurociência, pedagogia, desenvolver uma gama de habilidades 

sociais que envolvam as emoções e que sejam pertinentes às 

demandas da sociedade. O curso também traz conhecimentos sobre 

o impacto das competências socioemocionais na aprendizagem 

escolar e auxilia o educador à desenvolver ações que promovam o 

aprendizado, bem como a prevenção e possível superação das 

dificuldades de aprendizagem 

Ao final deste curso, o educador ou gestor escolar estará apto a 

desenvolver um projeto integrado de Educação Socioemocional na 

escola, contemplando todas as ferramentas para que o ecossistema 

(aluno – escola – família – sociedade) se beneficie das competências 

socioemocionais. 
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PÚBLICO-ALVO:    

     

O Curso de Especialização Lato Sensu em Educação Socioemocional se 

destina à profissionais da educação como professores, orientadores, 

coordenadores e diretores escolares. Profissionais da área da saúde 

como psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos e enfermeiros. 

Profissionais da área do esporte.  

 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

 

Sala de aula invertida (atividades prévias às aulas presenciais), 

debates e discussões em sala de aula, PBL – Problem Based Learning, 

estudos de caso, seminários, pesquisas de campo, entre outras. 
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos 

na Educação. Estudo das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do 

tempo) de futuro.  Como a Educação está e continuará sendo 

transformada pelas novas tecnologias e perfil das novas gerações. 

Metodologias e recursos motivacionais adequados à nova realidade 

geracional. Como serão as profissões e Educação no futuro. 

 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 1 

Estudo e explanação das competências socioemocionais. A 

diferenciação entre competências, habilidades e valores. Matriz de 

competências socioemocionais para o século XXI – Big Five. Relação 

entre aprendizagem e desenvolvimento das competências 

socioemocionais. A Educação socioemocional pelo mundo. CEs e o 

processo de aprendizagem: autonomia, autorregulação e 

metacognição. 
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COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 2 

Jogos, tecnologia, dinâmicas para se desenvolver de forma prática as 

competências: empatia, autoestima, respeito, companheirismo, 

tolerância, elaboração do mundo (interno e externo). Educação 

Sexual: liberdade e responsabilidade, assertividade, autocontrole, 

autoestima, dignidade, respeito. Prevenção ao Uso de Drogas: 

assertividade, autoconfiança, tomada de decisão, gerenciamento de 

stress, lidar com conflitos internos - resiliência e resolução de 

problemas.  

Apresentação do trabalho de conclusão de curso, através de um 

seminário feito nas duas últimas aulas do módulo. 

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM SOBRE A ÓTICA DAS 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

Estudo sobre a problemática da dificuldade de aprendizado e a sua 

relação direta com o desenvolvimento das competências 

socioemocionais. A relação entre a performance acadêmica e as  



  

 
 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 

 
 
 
 

 

 

competências socioemocionais. TDAH, TOD, TEA e outros problemas 

do aprendizado. 

 

COMUNICAÇÃO EMOCIONAL 

Apresentação de ferramentas de comunicação para uma melhor 

performance expositiva. A importância das emoções na comunicação 

humana. A importância da comunicação para o desenvolvimento de 

competências socioemocionais. Programação Neurolinguística. 

Comunicação Não violenta. Estudo da comunicação não verbal. 

 

 

INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA POSITIVA 

Estudo introdutório sobre a Psicologia Positiva. Estudo conceito 

P.E.R.M.A de Martin Seligman. Estudo do conceito Estado Flow de 

Mihaly Mihaly. Técnica de manuseio emocional (Positive Emotions). 

Engajamento e efeitos cerebrais. O estudo do significado.  
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

Apresentar as definições de conflito e violência na visão Tradicional, 

das Relações Humanas e na Interacionista. Apresentar o conflito como 

forma de promover a aprendizagem sem ter que usar da autoridade  e 

sim da responsabilidade e autonomia. A visão de conflito segundo 

Freud, Marx, Darwin e Piaget.  

Apresentar a disciplina Social Restaurativa, como uma das medidas de 

gestão de conflito.  

Aprimorar as técnicas de diálogo para comunicação interpessoal. Levar 

o aluno a entender que alguns sentimentos como o medo, a raiva e a 

culpa, são importantes para o controle da violência e na gestão de 

conflitos.  
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Apresentar a técnica de resolução de conflitos: Problema, 

consequência, causa e solução com prática em sala de aula.  

Relacionar os 5 pontos da Inteligência Emocional (Daniel Golleman) 

convivência em sala de aula e resolução de conflitos.  

Regras e Normas; Princípios norteadores para a formulação de regras. 

Regras não negociáveis e as regras combinadas. Prevenção à violência. 

Processo de mediação dos conflitos interpessoais na escola em uma 

perspectiva construtivista.  

 

FORMAÇÃO ÉTICA E CIDADANIA DIGITAL 

Nativos digitais X Imigrantes digitais; O que é viver a sociedade digital 

- Público X Privado, Empatia virtual. Comportamento na era digital (as 

mídias sociais). Tecnostress e o cérebro em desenvolvimento. Vício em 

Internet. Ciberespaço e as manifestações violentas presentes: 

Ciberdelitos e Cibercrimes, Aliciamento, Sexting, Cyberbullying. Uso 

ético da internet. Educação e Escola na Era Digital: segurança na rede 

e estratégias de prevenção. A tecnologia e o desenvolvimento das 

competências socioemocionais – a progressão das ações da educação 

infantil ao ensino médio. 
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O Brincar Infantil e Jogos: empatia, auto-estima, respeito, 

companheirismo, tolerância, elaboração do mundo (interno e externo). 

Adaptação Escolar: acolhimento e sentimento de pertença.  

 

NEUROBIOLOGIA DAS EMOÇÕES 

Neurobiologia das Emoções. Introdução à anatomia-funcional do 

sistema nervoso. O cérebro do adolescente. Sentimentos e Emoções. 

Relação entre a neurociência e as emoções humanas. 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. 

 

ATENÇÃO PLENA, SAÚDE FÍSICA E ESPORTE 

Ampliar os conceitos sobre saúde. Técnicas mentais para melhor 

desenvolvimento do cérebro: Mindfulness e Meditação. Estudos da  
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relação do alimento e da performance intelectual e física. A cultura da 

alimentação. As influências do esporte no desenvolvimento das 

competências socioemocionais. 

 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de 

competências. Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e 

de Gestão. As competências que mais impactam a carreira em 

Educação. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e 

metodologia para a confecção do planejamento de carreira. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O trabalho de conclusão de curso será a apresentação de um trabalho 

de duas formas: uma forma escrita, com no máximo 5 folhas e a outra 

forma verbal, para uma banca de 2 a 3 professores. 



  

 


