
PÓS-
GRADUAÇÃO

EDUCAÇÃO E 
DINÂMICAS DE 
ENSINO

ENSINAR INDO ALÉM DA MERA 
TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO, É
SER CAPAZ DE MUDAR VIDAS 
COM O CONHECIMENTO E 
CONSTRUIR A FUTURA 
GERAÇÃO.

Pós-graduação 
Lato Sensu

para 
potencializar 

carreiras e 
resultados

A Pós-Graduação em Educação e 
Dinâmicas de Ensino prepara o professor 
do futuro. Seus módulos unem práticas 
para serem aplicadas em sala de aula, 
conceitos de gestão contemporânea e as 
fortes tendências de ensino/aprendizado 
que fazem a diferença. Os módulos são 
dinâmicos e interativos para ilustrar na 
prática os conceitos, ferramentas e 
técnicas.
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PSICOLOGIA INOVAÇÃO E 
LIDERANÇA
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Psicologia Comportamental

Psicologia da Aprendizagem

Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva

Fundamentos Teóricos da Psicopedagogia

Empreendedorismo e Inovação

Leader Coaching

Team Coaching

Projetos Educacionais

Didáticas de Ensino

Técnicas de Oratória e Apresentação

Design Thinking e Gamification

Storytelling

Metodologia Científica

Dinâmicas de ensino aplicadas
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A pós-graduação ocorre,  na 
maior parte do tempo, em 
formato presencial. As 
Dinâmicas de Ensino Aplicadas, 
ocorrem de forma paralela 
acompanhadas por professores 
remotamente.

O corpo docente é 
formado por 

profissionais de 
mercado com

experiência acadêmica 
e profissional.

As mudanças são constantes e com elas, as transformações promovem novos
desafios . Os profissionais da educação que resistem em fazer uso de novas
técnicas e ferramentas, enfrentam dificuldade em cativar e transferir
conhecimento para os novos alunos. O ambiente escolar contemporâneo (em
todos os níveis) é mais conectado e as diferentes gerações promovem grande
ruptura comportamental.
Os novos professores devem ter uma visão global sobre alterações na área
educacional e como deve ser a atual e a futura dinâmica de transferência de
conhecimento. Para isso, são necessárias: a visão sistêmica para ser capaz de
conviver e utilizar novos recursos didáticos; a inclusão tecnológica para trazer
novos dispositivos de apoio ao aprendizado.
Do ensino fundamental à pós-graduação, estamos convivendo com uma nova
realidade. Os alunos de hoje e do futuro são hiperconectados e as gerações x,y e z
são muitas vezes obrigadas a conviver com ambientes e profissionais que não
favorecem o seu aprendizado. É hora de fazer diferente! Hoje é o momento de
conectar os professores com técnicas disruptivas e dinâmicas capazes de envolver
os alunos e fazê-los gostar de aprender.

18x R$ 874,68
CONSULTE DESCONTOS ESPECIAIS

*INVESTIMENTO 
*Temos convênio com várias 
instituições, para bolsas e 
programas de desconto 
consulte nossa equipe.
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