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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. 

 

A PALAVRA DO COORDENADOR 

 

“A avaliação constitui um processo e deve-se considerar, por meio do olhar sensível 

e atento de quem avalia, todas as potencialidades e dificuldades do estudante como 

um ser bio - psico e social e em processo de aprendizagem. 

A avaliação, indissociável do planejamento, deve permitir em sua concepção a 

possibilidade de que o conhecimento tácito venha à tona por meio da variação dos 

instrumentos avaliativos, cumprindo seu papel de fornecer indícios sobre o processo 

de ensino-aprendizagem e ser um meio para direcionar o planejamento e 

(re)planejamento, e não um fim em si mesma ” 

 

Rodrigo Serra é Doutorando em Educação pela UNICAMP/FE. 

Mestre em Educação pela UFSCar - Sorocaba –  

linha de pesquisa Formação de Professores - e 

licenciado em matemática. É professor e coordenador 

nacional da  Pós-graduação em Avaliação da 

Aprendizagem no IBFE.. 

Professor da Especialização em Neuroaprendizagem: 

Neurociência, Metodologias e Tecnologias da PUC - 

Campinas.  Professor e coordenador de Matemática há 20 anos no Ensino Médio e 

autor de capítulos de livro didático para Oxford University Press e membro do PSIEM-

GEPEMAI (Psicologia da Educação Matemática e Formação de Professores - UNICAMP/ 

FE) e do CIEspMat (Grupo de Pesquisa sobre o Conhecimento Interpretativo e 

Especializado do Professor que Ensina Matemática) UNICAMP/FE.Formador de 



  
Professor, palestrante e consultor pedagógico na área de Planejamento de Ensino, 

Avaliação das Aprendizagens, Educação Financeira, Planejamento de Carreira e 

Educação Matemática 

 

 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 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZEM 
 

COORDENAÇÃO 

Profa. Ms. Rodrigo Serra 
 

DATA DE INÍCIO: 

14/04/2021- uma vez por semana, às quartas-feiras das 19h às 22h30. 

>>>  Confirmação da turma no dia 08/04/2021 por whatsApp e e-mail.  

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

420 horas / 13 meses  

 

VAGAS DISPONÍVEIS 

45 vagas 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 4.880,00 ou, 

16 parcelas de R$ 354,00 ou, 

20 parcelas de R$ 302,00. 

 

Taxa de matrícula: R$ 80,00  

Em todas as opções de pagamento (16x ou 20x 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. 

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS E ESCOLAS PARCEIRAS: 

✓ 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 30/11/2020 - 50% de desconto adicional nas 4 primeiras mensalidades. 

- Até 30/12/2020 - 50% de desconto adicional nas 3 primeiras mensalidades 

- Até 31/01/2021 - 50% de desconto adicional nas 2 primeiras mensalidades 

- Até 28/02/2021 - 50% de desconto adicional na primeira mensalidade 

 

Regras: 

- Pagamento contínuo a partir da matrícula 

- Válido somente para planos parcelados 

- Em caso de não abertura de turma, devolução integral do valor feita em até 10 dias úteis. 



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZEM 

 
 

OBJETIVOS: 

• Entender e ampliar o conceito de processos avaliativos como indícios e 

a relação com o planejamento escolar. 

• Desmitificar o reducionismo da avaliação apenas ao instrumento prova 

e à ideia de medida; 

• Estudar e utilizar outros instrumentos avaliativos para possibilitar que 

o conhecimento tácito, valores e cultura dos sujeitos aprendentes se 

manifestem. 

• Compreender e conscientizar a importância do feedback avaliativo, da 

avaliação informal e como podem despertar aprendizagens ou aversão 

nos sujeitos aprendentes. 

• Refletir e discutir sobre processos avaliativos na Educação Infantil. 

• Estudar e entender como a Neurociência explica o comportamento do 

cérebro durante processos avaliativos. 

• Levar em consideração a pessoalidade e as características da 

comunidade discente ao propor uma avaliação. 

• Verificar o papel das metodologias ativas nos processos de 

aprendizagem e como avaliá-las; 

• Compreender a avaliação no contexto da inclusão. 

• Entender o conceito de avaliação proposto pela BNCC. 

• Analisar o papel das avaliações externas na escola e o impacto da 

identidade docente. 

• Discutir e aprimorar processos avaliativos que verifiquem o 

desenvolvimento das Competências Socioemocionais.  

 

PÚBLICO-ALVO:        

Direcionado aos graduados nas diversas áreas ligadas à Educação 

(básica, ensino superior e corporativa) que pretendam se aprofundar 

nos assuntos ligados a avaliação da aprendizagem, ao futuro da  

 



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZEM 
 

educação e às tendências que irão nortear os caminhos para uma 

educação de qualidade e eficaz. 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

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 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZEM 

 

 
 

 

 

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. 

 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Evolução histórica sobre carreira. Bases da profissionalização do 

educador. Definição de Planejamento de Carreira. 

Desenvolvimento profissional de carreira através da avaliação de 

habilidades, capacidades e competências. Avaliação 360 graus de 

competências. Mapa de Competências. Competências que mais 

impactam a carreira do educador do futuro. Intervenções para o 

desenvolvimento de carreira. Autoeficácia de carreira como 

preditor do desempenho. Roteiro e metodologia para a confecção 

do planejamento de carreira. A nova composição do educador do 

futuro. 

 

 

 

 

 



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZEM 
 

Avaliação e Currículo    

  A BNCC e a flexibilização dos currículos; A importância dos 

projetos no ajuste dos centros de interesse da escola e do 

estudante; A competência do professor em mapear relevâncias e 

avaliar no processo de ensino e aprendizagem;  

 

Neurociência e Avaliação      

Bases Neurológicas da Aprendizagem; Como o cérebro aprende?; 

Quais procedimentos metodológicos podem significar e constituir 

a rede de conhecimento; Memória temporária e definitiva: a 

importância do protagonismo dos estudantes na significação do 

conteúdo; O estímulo, a relação professor-aluno, observação e 

avaliação processual como fatores fundamentais para o 

desenvolvimento das aprendizagens;                                         

 

Avaliação e Competências Socioemocionais   

Como avaliar as competências socioemocionais?; Avaliação por 

Rubrica - o que é? Para que serve?; Como desmistificar a cultura 

da nota? Um estudante que vai bem em uma prova significa que 

aprendeu?; Um estudante que passa em primeiro em um exame 

de vestibular e não desenvolveu outras habilidades será bem 

sucedido?; 

 

Avaliação na Educação Infantil      

Como avaliar na educação infantil sem o instrumento prova?; A 

importância do olhar sensível e mediador do professor no processo 

avaliativo; O registro e semanário das crianças, qual a 

importância?; Como a criança desenvolve, autoavalia e constitui 

conhecimentos?; Avaliação mediadora e educação infantil;  



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZEM 
 

Atividades avaliativas que promovem aprendizagens e fortalecem 

o mecanismo de autoeficácia das crianças; 

 

Avaliação na Alfabetização     

Concepções de avaliações; Princípios e pressupostos, funções, 

características e modalidades da avaliação; O tempo de 

aprendizagem do aluno e processos avaliativos; A avaliação do 

processo de ensino e de aprendizagem na fase da alfabetização; 

Relações essenciais entre conteúdos, procedimentos de ensino e 

avaliação; Propostas alternativas de avaliação dos processos de 

ensino e de aprendizagem na educação infantil, no ensino 

fundamental e na EJA. 

   

Avaliação e Formação de Professores 

Formei e agora?; As formações iniciais e continuadas preparam os 

professores para avaliar?; Quais práticas avaliativas são 

realizadas nesses cursos?; O que dizem as políticas públicas de 

formação de professores sobre processos avaliativos?; A 

importância das reuniões pedagógicas (como espaços de 

formação) para diminuir o mal estar docente e a solidão nas 

práticas das avaliativas; O impacto das avaliações externas (IDEB, 

SARESP, PROVINHA BRASIL, ENEM) no trabalho e na identidade 

docente; Discussões sobre a formação do formador de 

professores;     

                    

Avaliação e Metodologias Ativas   

Avaliação do uso de metodologias ativas - a importância do 

planejamento e de se ampliar os instrumentos avaliativos; 

Storytelling, Design de Thinking, Sala de Aula Invertida,  



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZEM 
 

Aprendizagem Baseada em Problemas e Projetos, Perguntação e 

suas contribuições nas aprendizagens por meio do estímulo à 

criatividade e competência do professor na variação de 

instrumentos avaliativos; 

                      

Avaliação e Educação Especial – A avaliação no Contexto da 

Inclusão  

Avaliação: aspectos conceituais; Importância e objetivos da 

avaliação da aprendizagem no contexto da inclusão; 

Características, tarefas e etapas da avaliação 

educacional/institucional; Instrumentos de avaliação; Adaptações 

avaliativas para atendimento da pessoa com deficiência; 

Simulação e desenvolvimento de avaliações inclusivas; 

                                                                       

Avaliação e Disciplinas Escolares: Ampliando os Espectros 

Processos avaliativos nas disciplinas de Exatas (Matemática, Física 

e Química): há apenas uma resposta correta?; Avaliação no 

contexto: quando as áreas Humanas, Biológicas e Exatas 

conversam; A importância de variar os instrumentos avaliativos 

de forma a considerar o sujeito aprendente como um ser bio-

psico-social e não uma nota ambulante; 

 

Avaliação e Educação Indígena, Quilombola, Campo e EJA 

Como são os processos avaliativos na educação Indígena, 

Quilombola, Campo e EJA?; A Unicamp e o Vestibular Indígena; 

Outras formas de acesso ao ensino superior; Qual o caminho 

percorrido por integrantes desses grupos após ingressarem na 

universidade?; Quais perspectivas de trabalho possuem esses  
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PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZEM 
 

integrantes após uma formação inicial com processos avaliativos 

tão diversos de suas culturas? 

   

Trabalho de Conclusão de Curso 

Opções: 

Narrativa: Apresentar uma narrativa da trajetória enquanto aluno, 

como eram os processos avaliativos e hoje, enquanto professor, o 

que mudou?  

Produção de Vídeo e/ ou documentário por meio de entrevistas da 

Educação Básica ou Superior de quais são as impressões que os 

sujeitos aprendentes têm sobre as avaliações. Analisar essa 

produção com base nas aprendizagens e vivências do curso 

Produção de Artigo Científico relacionado ao tema -  Avaliação da 

Aprendizagem. 

OBS: Essas sugestões não excluem a possibilidade de alguma 

outra forma de trabalho apresentada pelo estudante que seja 

pertinente ao tema e tenha relação com o objeto de estudo e a 

prática docente. 

 

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

sucesso profissional está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e 

se transformar como pessoa e como profissional. 

 

IBFE – Futuro, Tendências e Inovação na Educação 

 

  



  

 

 

 

 


