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A MODERNA EDUCAÇÃO:  

METODOLOGIAS,
TENDÊNCIAS  E FOCO NO

ALUNO



A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é considerada uma
das melhores universidades da América Latina.

Seu campus é reconhecido mundialmente por espaços como o Tecnopuc,
parque tecnológico que abriga 120 organizações e mais de 6,3 mil postos
de trabalho, o Museu de Ciências e Tecnologia, o Instituto do Cérebro, entre
outras estruturas que compõem um ecossistema acadêmico e profissional,
com linhas completas de formação em nível de Graduação, Pós-graduação
Lato Sensu (Especialização e MBA) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

Esse curso de Pós-graduação faz parte da Escola de Humanidades, espaço
acadêmico onde aconte-cem os importantes cursos de Ciências Sociais,
Escrita Criativa, Filosofia, Geografia, História, Letras, Pedagogia, Psicologia,
Serviço Social e Teologia. Sendo a referência da PUCRS nas licenciaturas e
pedagogia, é o local ideal para o desenvolvimento desse curso de Pós-
graduação inovador em Educação.

Alunos no Campus. São cerca de 18 mil alunos 
de graduação, e mais de 5 mil de pós-graduação.

Biblioteca Central, a mais 
moderna da América Latina.

Campus visto de cima,

considerado um dos melhores do Brasil.

Melhores 

programas de 

Pós-Graduação 

do Brasil

(ranking Capes)

Melhor

Universidade

Privada

(ranking Folha)

A PUCRS



O UOL EDTECH
O UOL EdTech é o parceiro tecnológico da PUCRS. Isso significa que a PUCRS é a responsável acadêmica pelos
cursos, ou seja, cria, cadastra e reconhece as pós-graduações no MEC, além de realizar toda a gestão acadêmica.
As aulas também ocorrem no campus da Universidade, sendo um curso 100% PUCRS em termos acadêmicos,
com certificado de pós-graduação (especialização) da própria PUCRS.

Já o UOL EdTech se responsabiliza pelos aspectos tecnológicos dos cursos, como gravação, edição,
disponibilização via internet, plataforma, site de matrículas, e todos os elementos que podem contribuir para
tornar o curso mais atrativo e prático.

A palavra EdTech, do nome UOL EdTech, é um termo em inglês que significa tecnologia para educação. O UOL
EdTech é a maior empresa do ramo no Brasil, e uma das mais consolidadas do mundo. Faz parte do UOL, maior
referência do país em conteúdo, produtos e serviços de internet.

A união entre a solidez acadêmica da PUCRS e a expertise do UOL em tecnologia, mídias e conteúdo, tornam
essa pós-graduação uma iniciativa confiável e de excelência, garantida por dois gigantes em suas áreas de
atuação.

O atendimento a alunos em aspectos tecnológicos (como plataforma, vídeos, sistema em geral) é realizado pela
equipe UOL EdTech, enquanto aspectos acadêmicos (como avaliações, dúvidas sobre as matérias,
documentações, entre outros) é realizado por professores e funcionários PUCRS.

Salas do escritório do UOL EdTech,

no prédio da Folha de São Paulo.

Evento de lançamento do MBA GEM,

entre PUCRS e UOL EdTech, em Porto Alegre



Em um ano de curso, formar profissionais
da educação, desde professores, gestores,
empreendedores e entusiastas da área,
para que se atualizem com as metodologias
e tendências que estão em evolução na
moderna educação.

O curso tem como objetivo colocar
professores e profissionais da educação de
diversas áreas em contato com algumas das
melhores mentes em educação do Brasil e
do Mundo e, com elas, trocar conhecimento
e inspirações que pautarão a educação dos
próximos anos.

A PROPOSTA DA PÓS-GRADUAÇÃO
A MODERNA EDUCAÇÃO: METODOLOGIAS, 

TENDÊNCIAS E FOCO NO ALUNO



ESTRUTURA DE ASSUNTOS ABORDADOS

METODOLOGIAS

• Trabalhando Habilidades e
Competências

• Como as pessoas aprendem?

• Sala de Aula Invertida

• Aprendizagem por Experiência: 
Service Learning

• Problemas Reais e 
Empreendedorismo Social

• Transdisciplinaridade, 
Interdisciplinaridade e 
Multidisciplinaridade nos Projetos
Educacionais

FOCO NO ALUNO

• Afinal, como avaliar?

• Gerações: Educando em 
Todos os Tempos

• Educação para Ser!

• Amor XÓdio na Educação

• Educação Inclusiva

• A Cultura no Ambiente 
Educacional: da Sala

de Aula ao Grupo de
WhatsApp

• Projetos em Educação

TENDÊNCIAS

• A Sala de Aula no Divã
• Sorria PPT: Técnicas e 
Metodologias para  uma Aula
Encantadora
• Educação Online
•Inteligência Artificial na Educação
• Hollywood Encontra Harvard: Novas 
Mídias e  Storytelling na Educação
• Promovendo o Conhecimento em
Organizações:  Educação Corporativa



MAIORES 
DIFERENCIAIS

(1) ALGUNS DOS MAIORES 
PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO DO BRASIL E 
DO MUNDO

(3) AULAS ONLINE
IGUAIS ÀS PRESENCIAIS

(2) LIBERDADE

EDUCADORES

PROFESSORES

EMPREENDEDORES

GESTORES

INVENTORES

ARTISTAS

“Eu sei que estou tendo um 
conteúdo de sala de aula” 

(Wanessa, aluna de Manaus)

“Eu me sinto dentro da

sala de aula” 
(Luiz, aluno de Fortaleza)

“Todos os materiais são muito bons” 
(Richard, aluno de São Paulo)

Assistir às aulas e todos os 
conteúdos onde e quando quiser.

As aulas ficam disponíveis para 
alunos online até o fim do curso.

Alunos presenciais também têm 
acesso ao conteúdo online.

(4) CURSO RECONHECIDO 
PELO MEC, EM UMA DAS 

MELHORES UNIVERSIDADES

Melhores programas de pós-
graduação do Brasil (ranking Capes)

Melhor Universidade Privada 
(ranking Folha)



DEPOIMENTOS DE 
ALUNOS ONLINE

“Sou aluno desde o início de 2017 e a experiência tem sido fantástica.

O conteúdo das aulas é excelente, o material de apoio muito organizado, as aulas são disponibilizadas com 
mapa de horários precisando o momento quando cada assunto é tratado nos vídeos.

O atendimento da PUCRS é excelente e estão de parabéns pelo serviço.”

Luiz Armando Pinheiro ,  de Rec ife ,  aluno da pós -graduação em Finanças (f ib.pucrs.br)

“Fazer este MBA foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Cada vez fico mais feliz por ter 
me inscrito. Um divisor de águas. Uma seleção de conhecimento extremamente importante de uma forma 

enxuta e rápida. #Amando profundamente.”

Silvia Rehn, do RJ,  aluna do MBA GEM (gem.pucrs.br)

“Nunca imaginei tamanha produtividade no ensino EAD. Consigo acompanhar as aulas, pausar o professor 
quando fala de um assunto que desconheço, ler sobre o assunto,  absorver o conceito, retornar e continuar a 
aula. Posso parar para ir ao banheiro, tomar café e retornar sem que eu perca a linha da raciocínio. Impossível 
para uma aula presencial! Posso assistir aulas no conforto de minha casa, no meu sofá ou mesmo à beira da 
piscina. (...). Parabéns PUCRS! Parabéns UOL EDTECH!”

Will iam Avancini ,  de SP, aluno do MBA GEM (gem.pucrs.br)

“Tenho que parabenizar a PUC pela iniciativa de trazer grandes professores para as aulas. Quando me 
inscrevi na pós, o que mais me atraiu foi o quadro de professores. Hoje vejo que o que estas aulas estão 

agregando é bem superior ao quadro de professores. Todas as aulas que assisti até agora aprendi algo de 
muito importante, que está me ajudando no desenvolvimento da minha carreira profissional. Parabéns 

aos idealizadores desta pós-graduação. Excelente!!”

Daiane Polo ,  de Cuiabá, aluna aluna do curso de Finanças (f ib.pucrs.br)



COMO 
CURSAR?



PRESENCIAL

A turma presencial tem aulas em Porto Alegre,
com vagas limitadas para alunos selecionados.
As aulas acontecem entre março e dezembro de
2018, com média de seis encontros presenciais
por mês. É uma ótima solução para quem deseja
e pode estar presente fisicamente nas aulas,
assistindo a grandes nomes em educação do
Brasil e do mundo.

VOCÊ ESCOLHE 1, ENTRE 2 OPÇÕES

ONLINE

A turma online é uma ótima solução para quem deseja
ter os mesmos benefícios da turma presencial, de
forma mais confortável e acessível. Isso porque nessa
Pós-graduação as aulas online têm exatamente o
mesmo conteúdo das aulas presenciais.

A equipe da PUCRS grava com qualidade de cinema as
aulas da modalidade presencial, otimiza o material
gravado com edição e disponibiliza para a turma online.
Você verá as aulas presenciais como se estivesse lá.
Além disso, esse conteúdo é mesclado com outros
materiais complementares, que tornam sua experiência
atrativa e enriquecedora.

Há ainda um fórum online, no qual os alunos convivem
com professores e entre si, postando dúvidas e
comentários, desenvolvendo seu networking e
evoluindo juntos.



QUAL É A DIFERENÇA ENTRE
PRESENCIAL E ONLINE?

O aluno do online tem acesso
exatamente ao mesmo conteúdo e

metodologia que o aluno presencial,
inclusive  a todas as aulas presenciais, 

que são gravadas em alta qualidade.

A única diferença é que o aluno 
online visitará todo o conteúdo por 

meio de materiais disponíveis na
plataforma digital, incluindo vídeos, 

leituras, exercícios e avaliações.

A certificação é mesma para as 
modalidades Online e Presencial: 
especialização em Educação: 
Metodologias, Tedências e Foco 
no Aluno.



CONHEÇA
SEU CURSO



PROFESSORES CONVIDADOS
Mauricio de Sousa, Fabio Latuf Gandour, Marcia Tiburi, Luiz Felipe Pondé, Tiago Mattos, Hamilton Werneck, Celso
Antunes, Leandro Karnal, António Nóvoa, Carla Tieppo, Ricardo Diaz, Wilson Marchionatti, entre outros.

METODOLOGIA
As aulas são realizadas sempre por uma dupla de professores. Um é profissional referência no mercado (professor
convidado) e o outro um professor da PUCRS, responsável acadêmico pelas avaliações e materiais complementares.
Cada disciplina tem seis encontros, sendo de dois a quatro ministrados por professores convidados. São 19
disciplinas no total, que aliam conhecimento, cases e utilização prática, sempre aplicado às melhores práticas de
ensino.

FORMAÇÃO EM UM ANO

O curso tem duração de 12 meses, sendo nove meses para cursar as disciplinas e três meses para o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). É possível pedir a prorrogação de prazo para realização do TCC por mais três meses. A
carga horária é de 363 horas.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
Tanto na modalidade presencial quanto na online, estimulamos o aluno a construir seu TCC, que é um projeto
prático, em formato visual de apresentação, no qual desenvolve uma proposta de metodologia de ensino, ten-
dência, empreendimento em educação, ou propõe o aprimoramento de um projeto já existente.

BASES DO CURSO



MODALIDADES
Além da modalidade presencial, realizada em Porto Alegre, o curso também está disponível na modalidade online para todo
o Brasil.

MODALIDADE ONLINE
Essa modalidade tem exatamente o mesmo conteúdo da versão presencial. A equipe da PUCRS realiza a cobertura
audiovisual dos encontros presenciais, que ocorrem dentro de uma cozinha, e edita os vídeos com alta qualidade, dando
destaque aos professores convidados enquanto interagem com a turma. Esse é o conteúdo que vai de forma otimizada para
a plataforma online.

TRABALHO DE CONCLUSÃO NA MODALIDADE ONLINE
Tanto na modalidade presencial quanto na online, o aluno elabora um projeto prático, em formato visual de apresentação,
no qual desenvolve uma proposta de metodologia de ensino, tendência, empreendimento em educação, ou propõe o
aprimoramento de um projeto já existente.

CONFORTO E ACESSIBILIDADE
A proposta é que o aluno tenha, do conforto do seu PC, a experiência da sala de aula. Além disso, a turma online recebe
materiais complementares e realiza avaliações para cada disciplina dentro da plataforma de ensino.

PROVAS EM TODO O PAÍS
Ao fim do curso, os alunos da modalidade online realizam uma prova presencial, que pode ser feita em 40 cidades do Brasil,
incluindo todas as capitais.

Locais de prova:
AC - Rio Branco | AL - Maceió | AM - Manaus | AP - Macapá | BA - Salvador | CE - Fortaleza | DF - Brasília DF - Taguatinga |
ES - Vitória | GO - Goiânia | MA - São Luís | MG - Belo Horizonte | MG – Uberlândia | MG - Juiz de Fora | MS - Campo Grande
| MT - Cuiabá | PA - Belém | PB - João Pessoa | PE - Recife | PI - Teresina PR - Curitiba | PR - Londrina | RJ - Rio de Janeiro |
RJ - São Gonçalo | RJ - Campos dos Goytacazes |RN - Natal | RO - Porto Velho | RR - Boa Vista | RS - Porto Alegre | SC -
Florianópolis | SC - Joinville SE - Aracaju SP - São Paulo | SP - Guarulhos | SP - Campinas | SP - Santo André | SP - Ribeirão
Preto SP - São José do Rio Preto | SP - Santos | TO - Palmas



METODOLOGIA
DAS AULAS



Exemplo

PARA CADA DISCIPLINA, 
UMA DUPLA DE PROFESSORES

São 19 disciplinas ministradas por uma
dupla de professores. As duplas são
formadas por um professor da PUCRS,
responsável pela parte acadêmica, como
programação de conteúdo, avaliações e
materiais complementa- res; e um
professor convidado, escolhido es-
pecialmente por ser um dos maiores
especialistas do mercado dentro do
conteúdo da disciplina.
Cada disciplina tem três encontros, entre
os quais dois são ministrados pelo
professor convidado.
O resultado disso é que você tem uma
formação com solidez acadêmica e, ao
mesmo tempo, aplicada à realidade e
exposta por professores convidados que
estão entre os maiores especialistas do
Brasil e do mundo.

A Sala deAula  
no Divã

Professor da PUCRS:  
Luciano Marques

Professor convidado:  
Luiz Felipe Pondé



METODOLOGIA: COMO FUNCIONAMAS AULAS?

Prof.

Convidado

Leituras,cases,

fundamentos, 
exercícios.

O aluno tematé 2 meses 
após a disponibilização
das aulas da disciplina  
pararealizaraavaliação

online. Para o aluno que
não obtiver anotamínima
ou perder o prazo do teste, 

uma avaliaçãode
recuperação  é 
disponibilizada.

Exame 
presencial  para 

modalidade  
online

Modalidade Online:  
Banca por 

videoconferencia,  no 
mesmo local onde

foi realizado o exame

presencial.

Disponível em 40  
cidades do Brasil.

Conteúdo  
Online

Avaliação  
Online

Aprovado nas
disciplinas

TCCprático  
ou teórico

Aulas

Presenciais

Turma recebe todo o  
conteúdo einterações  

da aulapresencial,
que égravadaeotimizada

com altaqualidade.

Turma assiste às  
aulaspresencialmente.

Modalidade
Presencial:
sembanca

Online Presencial

19disciplinas

19h30

às 22h

A divisão de encontros entre professor convidado e professor PUCRS é estimada. Via de regra, o convidado tem dois encontros e o professor PUCRS, um encontro.  

Pode haver casos onde essa proporção se inverte, e casos onde existem mais de um professor convidado e mais de um professor PUCRS.
As horas de duração também são estimadas, podendo durar mais ou menos, de acordo com o conteúdo e condução dos professores.

Prof.  

PUCRS

1º 2º 3º

Etapas comuns ao presencial e online

Etapas da modalidade online

Etapas da modalidade presencial

19h30

às 22h

19h30

às 22h



PROFESSORES



FABIO GANDOUR
GERENTE DE NOVAS  
TECNOLOGIAS IBM BRASIL

Disciplina  
Inteligência  
Artificial na  
Educação

MAURICIO DE SOUSA
CARTUNISTA E CRIADOR  
DA TURMA DA MÔNICA

Disciplina
Gerações: Educando  
em Todos os Tempos

MARCIA TIBURI
DOUTORA EM FILOSOFIA,  
PROFESSORA E ESCRITORA

Disciplina

Amor X Ódio  
na Educação

LUIZ FELIPE PONDÉ
FILÓSOFO E COLUNISTA DO  
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO

Disciplina
A Sala de Aula no  
Divã (Reflexões
sobre a Revolução
na Educação)

TIAGO MATTOS
COFUNDADOR PERESTROIKA  
E FUTURISTA

Disciplina

Educação para SER

HAMILTON WERNECK
ESCRITOR E PROFESSOR

Disciplina

Afinal, como
avaliar?

CELSO ANTUNES
PROFESSOR, MESTRE  EM 
CIÊNCIAS HUMANAS  E
ESPECIALISTA
EM INTELIGÊNCIA E COGNIÇÃO

LEANDRO KARNAL
PROFESSOR E HISTORIADOR

Disciplina
A Cultura no
Ambiente  
Educacional: da Sala  
de Aula ao Grupo
de Whatsapp

FELIPE ANGHINONI
CO-FUNDADOR DA PERESTROIKA

Disciplina
Sorria PPT: Técnicas e
Metodologias para
uma Aula Encantadora

MARIA MANTOAN
UMA DAS MAIORES 
ESPECIALISTAS EM INCLUSÃO 
ESCOLAR NO BRASIL E DRA. EM 
EDUCAÇÃO 

Disciplina
Educação Inclusiva 

Disciplina
O Império do Lúdico 
na Sala de Aula

ANTÓNIO NÓVOA
UM DOS PRINCIPAIS PENSA-
DORES DA EDUCAÇÃO CON-
TEMPORÂNEA, DR EMCIÊNCIAS  
DA EDUCAÇÃO E HISTÓRIA  
MODERNA E CONTEMPORÂNEA

Disciplina

Projetos em
Educação

CARLA TIEPPO
NEUROCIENTISTA

Disciplina
Como as Pessoas  
Aprendem?

MIGUEL ZABALDA
PROFESSOR E ESCRITOR 
ESPANHOL

RICARDO DIAZ
IDEALIZADOR DO  
CURRÍCULO CRIATIVO

Disciplina  
Transdisciplinaridade,  
Interdisciplinaridade
e Multidisciplinaridade
e Storytelling nos 
Projetos  Educacionais

WILSON MARCHIONATTI
DIRETOR DE EDUCAÇÃO  
SUPERIOR DA UOL  EDTECH E
PROFESSOR

Disciplina

Hollywood Encontra  
Harvard: Novas Mídias
na Educação

Disciplina
Trabalhando habilidades 
e competências



PROFESSORES PUCRS

Dr. André Palmini
Me. Wilson Marchionatti

Me. Márcia Andréa Schmidt da Silva  
Dra. Valderez Marina do Rosário Lima  

Dr. Michael da Costa Móra
Dr. Leonardo Agostini

Dr. André Hartmann Duhá
Dr. Luciano Marques de Jesus  

Dr. Álamo Pimentel
Dr. Draiton Gonzaga  
Dra. Marlene Rozek
Dra. Beatriz Duarte

Dr. Evilázio Borges Teixeira  
Dr. Luciano Abreu

Dr. Luis Carlos dos Passos Martins  
Dra. Caterine Fagundes

Dr. Antonio Carlos Castrogiovanni



PLANO DE  
DISCIPLINAS



DISCIPLINA
COMO AS PESSOAS APRENDEM?
Ementa

Todas as metodologias de ensino só ganham sentido se conectadas aos diferentes esquemas de aprendiza- gem. Conhecer os
caminhos deste processo, depois da revolução cibernética, em que muitos estímulos imagé- ticos provocaram mudanças de
comportamento, é fundamental para a qualificação da sala deaula.

Professor Convidado

Carla Tieppo
Há 22 anos é professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo onde é coordenadora
da Pós-Graduação em Neurociência Aplicada à Educação e da Pós-Graduação em Neurociên- cia e o Futuro Sustentado de
Pessoas e Organizações. Ministra aulas de graduação e pós-graduação sobre o funcionamento do sistema nervoso e suas
relações com a mente e o comportamento humano. É doutora em Neurofarmacologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da
mesma universidade. É doutora em Neurociência e pioneira na aplicação da ciência do cérebro em palestras, cursos e
consultorias para diferentes segmentos empresariais. Idealizadora da empresa focada no desenvolvimento das habilidades,
capacidadese competên- cias por meio do conhecimento, direcionada às empresase escolas.

Professor PUCRS 

Em Breve. 



DISCIPLINA
SALA DE AULA INVERTIDA

Ementa

Abordagem prática de como utilizar o conceito sala de aula invertida (flipped classroom) tendo em vista as tecnologias atuais e
objetivando o engajamento do aluno como protagonista do processo de ensino e aprendi- zagem. A própria disciplina será
ministrada em formato de sala de aula invertida, servindo como exemplo e ins- piração para práticas educativas.

Professor Convidado  
Em Breve

Professor PUCRS  

Wilson Marchionatti

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2008), graduação em
Comunicação Social - Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2006) e mestrado em Finanças
Internacionais pela Shanghai University of Finance and Economics (2011). Atu- almente é Diretor de Educação Superior da UOL
EdTech, coordenador do Estúdio de Finanças da PUCRS, pro- fessor de Economia da PUCRS, coordenador da pós-graduação
em Finanças, Investimentos e Banking.



Ementa

Abordagem prática de como utilizar o engajamento de alunos em projetos reais,que atendam às necessidades  da sociedade, para
obtenção de resultados otimizados na educação. Assim como, realizar uma transformação  social através dos processos 
educativos. Pensar o mundo e intervir nos problemas que surgem destas refle- xões é fundamental para a construção de novas
realidades.

Professores PUCRS  
Em Breve

Professor PUCRS  

Caterine Fagundes

Doutorado em Educação pela Universidade de Barcelona em Métodos de Pesquisa e Diagnóstico em Educa- ção. Possui
Graduação em História pela PUCRS (1998). Pós-Doutora pelo Programa Nacional doutoramento da CAPES junto ao Programa
de Pós-Graduação em Políticas e Gestão de Processos Educacionais. Atuou como pesquisadora associada ao Núcleo de
Estudos de Política e Gestão da Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), como professora-
pesquisadora da educação superior, nas disciplinas de História da Educação, Avaliação da Educação e de Metodologia de
Pesquisa Cientifica. Foi docente e coordenadora de disciplina do curso de especialização em Coordenação Pedagógica da
Escola de Gestores da Educação Básica. Atuou como consultora e membro da Secretaria Executiva do Observatório de las
Relaciones Europa y América Latina (OBREAL) da Universidade de Barcelona. Atualmente, é Coordenadora de Inovação pedagó-
gica da Universidade Veiga de Almeida, atuando junto à Pró-reitoria de Graduação e docente no curso de Pe- dagogia.

DISCIPLINA
APRENDIZAGEM POR EXPERIÊNCIA: SERVICE 
LEARNING, PROBLEMAS REAIS E
EMPREENDEDORISMO  SOCIAL



DISCIPLINA
TRABALHANDO HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Ementa

A disciplina aborda as oportunidades em organizar currículos, temas e avaliações com o objetivo de desenvol- ver
competências técnicas ou socioemocionais nos alunos. A metodologia tem como essência criar um am- biente e sistemática
de ensino que significam melhor os conteúdos abordados para a vida dos alunos, e otimi- zam seu crescimento.
Também tem a tarefa de analisar as competências que o professor e a escola necessitam desenvolver para dar conta das
demandas do nosso tempo. Propõe religar, metodológica e tecnicamente: conhecimento, sabedoria e vivências.

Professor Convidado

Miguel Zabalza
Professor da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Santiago de Compostela - Espanha. É doutor em 
Pedagogia e Psicologia pela Universidade Complutense de Madri, catedrático de Didática e Organização Escolar. Foi 
membro da Junta de Governo da Universidade de Santiago, é Decano da Faculdade de Educação, foi Diretor do 
Departamento de Didática e Organização Escolar e Diretor do Instituto de Ciências da Educação da Universidade de 
Santiago de Compostela.

Professor PUCRS

Maria Inês Côrte Vitória
Possui Graduação em Letras pela PUCRS/Brasil; Doutorado em Educação pela Universidade Santiago de
Compostela/Espanha. Pós-Doutorado pela Universidade Santiago de Compostela/Espanha. Atualmente é professora da
Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Humanidades da PUCRS. Gestora de Avaliação da
Assessoria de Planejamento/ASPLAN/ da PUCRS. Editora da Revista Educação Por Escrito, vinculada ao
PPGEducação/ESCOLA DE HUMANIDADES/PUCRS. Integrante da equipe do Observatório de Educação/CAPES/ do
PPGEdu/PUCRS. Coordena o Grupo de Pesquisa: Teorias e Práticas na Formaçao de Educadores/ PPGEDU/ESCOLA DE
HUMANIDADES/PUCRS. Pesquisadora na área de Educação, atua principalmente nos seguintes temas: Formação de
Professores e Escrita na Educação Básica e no Ensino Superior.



DISCIPLINA
TRANSDISCIPLINARIDADE, INTERDISCIPLINARIDADE
E MULTIDISCIPLINARIDADE NOS PROJETOS EDUCA-
CIONAIS
Ementa

A disciplina aborda as oportunidades e necessidades de atualização de currículos e conteúdos, tendo como objetivo a criação de
linhas temáticas que se relacionam nas diferentes disciplinas e trazem maior sentido ao conhecimento, otimizando o processo de
aprendizagem para a vida do aluno. Esta disciplina também propõe a reflexão e a elaboração de projetos interdisciplinares para o
ambiente escolar, viabilidade esoluções.

Professor Convidado

Ricardo Diaz 
É espanhol e mora em Londres, onde é proprietário de uma escola pública modelo da cidade: a John Perryn Primary School

(top 4 de melhor desempenho). É um dos nomes mais conceituados em educação inovadora da atualidade. Seu propósito é 
elevar os padrões e desenvolver programas escolares diferenciados combinando criatividade e aprendizado, tais como o 
Currículo Criativo. O CC é baseado em desenvolver programas personalizados baseados em storytelling e experiências da vida 
real, com aprendizado orientado pelas habilidades do aluno. É também cofundador de um site bem-sucedido baseado em 
matemática lógica.

Professor PUCRS

Márcia Andréa Schmidt da Silva
Possui mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1995). Atualmente é professora da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Popular
e de Adultos. É diretora do Colégio Leonardo da Vinci - Beta e é doutoranda de História pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul.



DISCIPLINA
O IMPÉRIO DO LÚDICO NA SALA DE AULA

Ementa

Abordagem prática de como utilizar a gamificação para criar experiências de ensino ou treinamento profissio- nal que otimizam
o processo de aprendizagem. Trabalhar a importância do lúdico na elaboração de metodolo- gias de ensino que conduzam ao
aprendizadoprazeroso.

Professor Convidado

Celso Antunes
Formado em geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências humanas e especialista em inteli- gência e cognição.
Consultor Educacional do Canal Futura e Sócio Fundador do “Todos pela Educação”, assim como, membro consultor da
Associação Internacional pelos Direitos da Criança Brincar, reconhecido pela UNESCO. É consultor de diversas revistas e autor
de 180 livros didáticos, dos quais 100 deles são sobre temas de Educação com obras traduzidas em diversospaíses.

Professor PUCRS

Luis Carlos Passos Martins
Possui graduação em História pela UFRGS (1992), mestrado em História pela PUCRS (2006), doutorado em História pela PUCRS
(2010) e pós-doutorado pela PUCRS (2010). Atualmente, é professor adjunto da PUCRS, coordenador do curso de História da
mesma instituição e professor do PPG-História PUCRS. Atuando princi- palmente nos temas: História da Imprensa no Brasil,
História da urbanização e industrialização no período 1945-1968 pelo olhar da grande imprensa brasileira e Debates em torno do
desenvolvimento e desenvolvimen- tismo do Brasil no Segundo Governo Vargas (1951-1954). É titular da disciplina de História da
Antiguidade Clás- sica (PUCRS), desenvolvendo pesquisa na área de História Política da República Romana, na qual aborda as
percepções do discurso ciceroniano acerca da Crise doSéculo I a.C.



DISCIPLINA
SORRIA PPT: TÉCNICAS E METODOLOGIAS PARA
UMA AULA ENCANTADORA

Ementa

Abordagem prática sobre técnicas de comunicação, design e linguagem aplicáveis para o planejamento de  aulas e conteúdos 
visualmente atrativos na educação.

Professor Convidado

Felipe Anghinoni
Co-fundador da Perestroika. Professor e palestrante de temas ligados à criatividade, empreendedorismo, educação e 
cultura digital. Eleito Young Creative RS (jovem mais criativo do estado) em 2006. Um dos 50 profissionais de comunicação 
mais inovadores do Brasil pela revista ProXXIma. Integrou o Conselho de Inovação da Natura. Já atuou como músico, 
roteirista, ator, blogueiro e comediante.

Professor PUCRS

Em Breve. 



DISCIPLINA
EDUCAÇÃO ONLINE

Ementa

As oportunidades criadas pela utilização de canais digitais para comunicação e troca de conhecimento, incluindo a internet,
redes sociais, internet das coisas, realidade virtual, entre outras revoluções que podem, se bem compreendidas, otimizar a
atuação do profissional daeducação.

Professor Convidado  
Em Breve

Professor PUCRS  

Michael da Costa Móra
Possui Graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1991), Mestra- do em
Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1993) e Doutorado em Ciência da Com- putação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000). Atualmente é professor adjunto do Instituto de Informática. Tem experiência
na área de Ciência da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial, atu- ando principalmente nos seguintes temas:
inteligência artificial, aprendizagem de máquina, agentes inteligen- tes e sistemas multiagentes, engenharia de software e
desenvolvimento de sistemas, ensino de programação e de ciência da computação.



DISCIPLINA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO
Ementa

A capacidade de aprendizagem de máquinas (machine learning) como uma ferramenta para apoio na educa- ção, que
proporciona experiências transformadoras, podendo ser aproveitada em contextos como compreen- são de perfil de
comportamento do aluno, mapeamento de conhecimento, relacionamento virtual, marketing, personalização de material de
apoio, entreoutros.

Professor Convidado

Fabio Latuf Gandour
Cientista-Chefe da IBM Brasil. Ele coordena a área de pesquisa na filial brasileira da companhia. Esta atividade faz parte de um
novo modelo de pesquisa que pratica o conceito de “ciência como negócio". Gandour é fun- cionário da IBM há cerca de 20
anos. Sua responsabilidade inicial na empresa foi dedicada à Informática em Saúde. Neste segmento, atuou no desenvolvimento
de soluções e estratégias de marketing. Mais recentemen- te, foi Gerente de Novas Tecnologias, estabelecendo um efetivo canal
de colaboração entre os laboratórios da IBM Research Division e o mercado local. O cientista é graduado em Medicina pela
Universidade de Brasília e PhD em Ciências da Computação.

Professor PUCRS

Pedro Savi
Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS) e bolsista de pós-doutorado PNPD/Capes no mesmo PPG, com projeto de pesquisa em ética na pesquisa e regulação
(em andamento). Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (2002), licenciatura e bacharelado em Filosofia (2012),
especialização em Direito Penal Empresarial (2004) e mestrado em Filosofia (2010), na área de Ética e Filosofia Política, pela
PUCRS. Doutorado em Educação (Filosofia da Educação) pela PUCRS, com bolsa PROSUP/Capes no Brasil e bolsa para estágio
de doutorado no exterior CNPq/SWE, no Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madri, Espanha, entre 06/15 e 03/16.
Realiza pesquisas especialmente em Ética, Filosofia da Educação e Filosofia do Direito.



DISCIPLINA
HOLLYWOOD ENCONTRA HARVARD: NOVAS MÍDIAS
E STORYTELLING NA EDUCAÇÃO

Ementa

A utilização de ferramentas midiáticas, de divertimento, humor, audiovisuais e outras para a geração de conte- údos envolventes e
atrativos, aproximando a educação de um conceito mais associado ao entretenimento e ao cotidiano dos alunos.

Professor Convidado

Wilson Marchionatti
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2008), graduação em
Comunicação Social - Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2006) e mestrado em Finanças
Internacionais pela Shanghai University of Finance and Economics (2011). Atu- almente é Diretor de Educação Superior da UOL
EdTech, coordenador do Estúdio de Finanças da PUCRS, pro- fessor de Economia da PUCRS, coordenador da pós-graduação
em Finanças, Investimentos e Banking.

Professor PUCRS  

Wilson Marchionatti
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2008), graduação em
Comunicação Social - Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2006) e mestrado em Finanças
Internacionais pela Shanghai University of Finance and Economics (2011). Atu- almente é Diretor de Educação Superior da UOL
EdTech, coordenador do Estúdio de Finanças da PUCRS, pro- fessor de Economia da PUCRS, coordenador da pós-graduação
em Finanças, Investimentos e Banking.



DISCIPLINA
PROMOVENDO O CONHECIMENTO EM
ORGANIZAÇÕES: EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Ementa

As oportunidades e o contexto da educação em empresas e instituições, colaborando para a evolução da enti- dade e 
representando um importante mercado de trabalho para profissionais daeducação.

Professor Convidado  
Em Breve

Professor PUCRS  

André Hartmann Duhá
Graduado em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas (1994), Mestre em Administração e Negócios pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2002) e Doutor em Psicologia Organizacional pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (2007). Professor na FACE - Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
consultor de empresas e coaching na área de formação de líderes e sucessores.



DISCIPLINA
A SALA DE AULA NO DIVÃ
Ementa

Computação ubíqua ou internet das coisas, mobilidade e velocidade de informações são realidades que colo- cam em cheque a
tradicional sala de aula. Desafiar os estudantes para o aprendizado, para valorizar o conheci- mento e rever sua ação no mundo é
tarefa desta disciplina. Identificar todas as questões que desafiam o professor e a resolução de problemas da atualidade, estão
no centro temático desta disciplina. O professor também precisa ser feliz, para que sua sala de aula seja repleta de sentido e
eficiente.

Professor Convidado

Luiz Felipe Pondé
Colunista do Jornal Folha de S.Paulo. Doutor em Filosofia pela USP e pela Universidade de Paris VIII, Coordena- dor do Curso e
vice-diretor da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP e Professor da Pós-Gradua- ção em Ciências da Religião da
PUC-SP. Possui pós-doutorado pelas Universidades de Tel Aviv (Israel) e Gies- sen (Alemanha). Foi Professor convidado da
Universidade de Marburg (Alemanha), da Universidade de Sevilla na Espanha, da escola paulista de medicina da unifesp e
membro da Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (Louvain, Bélgica).

Professor PUCRS

Luciano Marques de Jesus
Realizou estudos de Graduação em Estudos Sociais (1985), em Teologia (1987), em Filosofia l (1997) e em Psi- cologia (2015) pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Mestrado em Filosofia pela Pontifí- cia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (1996) e Doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2003). Foi
coordenador do curso de Filosofia e Diretor da Faculdade de Filoso- fia e Ciências Humanas da PUCRS (2009). Atualmente é
professor titular e Decano Associado da Escola de Hu- manidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem
experiência na área de Filosofia, atu- ando principalmente nos seguintes temas: introdução à filosofia; ética e cidadania;
antropologia filosófica; Descartes e filosofia moderna; Viktor Frankl, logoterapia e sentido davida



DISCIPLINA
GERAÇÕES: EDUCANDO EM TODOS OS TEMPOS
Ementa

Temos, em cada geração, elementos das demais, e uma complexidade crescente que traz demandas e oportu- nidades.
Necessitamos visitar as experiências bem sucedidas da atualidade, e rememorar experiências meto- dológicas que ocuparam
lugar de destaque no aprendizado deoutras gerações.

Professor Convidado

Mauricio de Sousa
Iniciou sua carreira como ilustrador na região de Mogi das Cruzes, próximo de Santa Isabel, onde nasceu. Aos 19anos, mudou-se

para São Paulo e, durante cinco anos, trabalhou no Jornal Folha da Manhã (atual Folha de S.Paulo), escrevendo reportagens
policiais. Em 1959 criou sua primeira tira, o cãozinho Bidu. A partir daí vieram, Cebolinha, Cascão, Mônica, e tantos outros. Em
1970, lançou a revista Mônica. Depois de passar pela Editora Abril e Editora Globo, assinou contrato com a multinacional italiana
Panini. Mauricio é o primeiro dese- nhista a integrar uma academia de letras e é um dos mais admirados autores infantis do país.

Professor PUCRS  

Fabiana Grass
Psicóloga , Membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, Docente nas disciplinas de
Psicopatologia da infância e da adolescência no curso de Pós-graduação em Psicodiagnóstico e Avaliação Psicológica -
Instituto Contemporâneo de Psicanálise e transdisciplinaridade, Especialista em Psicoterapia de orientação psicanalítica da
infância e adolescência, Atuação como psicóloga escolar na Escola Leonardo da Vinci Beta. Curso de especialização no Anna
Freud Center, Londres. Experiência Clínica no Anna Freud em Londres.



DISCIPLINA
EDUCAÇÃO PARA SER!
Ementa

Estudo de experiências educacionais voltadas para o bem-estar, capacitando indivíduos para o desenvolvi- mento pleno de
suas habilidades socioemocionais e hábitos saudáveis. A disciplina estuda também aspectos psicológicos relacionados às
emoções e fases do desenvolvimento psicológico de uma pessoa, assim como estuda as possibilidades de superação dos
obstáculos socioemocionais de nossotempo.

Professor Convidado
Tiago Mattos
Formado em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 2005, foi eleito Young Lions e
compôs, junto com outros quinze criadores, a delegação de jovens publicitários brasileiros que participou do Festival Mundial
de Publicidade de Cannes. Em 2006, recebeu o título de Redator do Ano da ARP. No ano seguinte, cofundou a escola de
atividades criativas Perestroika. A empresa, inicialmente focada em cursos de comunicação, ampliou a sua atuação para as mais
diversas áreas da indústria criativa. Além disso, também criou a sua própria metodologia, que agora é open source.
Empreendedor em série, fez parte dos times de fundação de diversos projetos. Ainda participa ativamente de alguns – como a
Perestroika (escola livre de atividades criativas) e Area51 (ecossistema multiempreendedor que reúne empresas da indústria criati-
va).

Professor PUCRS
Luciano Marques de Jesus
Realizou estudos de Graduação em Estudos Sociais (1985), em Teologia (1987), em Filosofia l (1997) e em Psi- cologia (2015) pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Mestrado em Filosofia pela Pontifí- cia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (1996) e Doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2003). Foi
coordenador do curso de Filosofia e Diretor da Faculdade de Filoso- fia e Ciências Humanas da PUCRS (2009). Atualmente é
professor titular e Decano Associado da Escola de Hu- manidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem
experiência na área de Filosofia, atu- ando principalmente nos seguintes temas: introdução à filosofia; ética e cidadania;
antropologia filosófica; Descartes e filosofia moderna; Viktor Frankl, logoterapia e sentido davida.



DISCIPLINA
AMOR X ÓDIO NA EDUCAÇÃO
Ementa

Debate acerca de uma ética que entende o aluno no processo educativo como um ser no mundo e em convívio com os outros.
Que percebe a educação como troca, não como imposição ou submissão, e que compreende o aprendizado e os projetos
escolares como proposições para construção de novas relações do homem com o mundo e com os outros. Questões como
bullying,alteridade,empatia, resiliência e compreensão das diferenças são temas de debate destadisciplina.

Professor Convidado

Marcia Tiburi
Graduada em filosofia e artes e mestre e doutora em filosofia (UFRGS, 1999). Publicou diversos livros de filoso- fia, entre eles “As
Mulheres e a Filosofia” (Ed. Unisinos, 2002), Filosofia Cinza – a melancolia e o corpo nas dobras da escrita (Escritos, 2004);
“Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero” (EDUNISC, 2008), “Filosofia em Comum” (Ed. Record, 2008), “Filosofia Brincante”
(Record, 2010), “Olho de Vidro” (Record 2011), “Filosofia Pop” (Ed. Bregantini, 2011) e Sociedade Fissurada (Record, 2013), Filosofia
Prática, ética, vida cotidiana, vida virtual (Record, 2014). Publicou também romances: Magnólia (2005), A Mulher de Costas
(2006) e O Manto (2009) e Era meu esse Rosto (Record, 2012). Écolunista da revista Cult.

Professor PUCRS  

Draiton Gonzaga
Bacharel em Filosofia e em Direito, mestre em Filosofia e Direito. Doutor em Filosofia pela Universidade de Kassel (Alemanha),
em 1998, com bolsa CAPES-DAAD. Realizou Pós-doutorado na Universidade de Tübingen (Prof. Dr. Otfried Höffe) e no Hegel-
Archiv, da Universidade de Bochum (Prof. Dr. Walter Jaeschke), como bol- sista da Fundação Alexander von Humboldt. Recebeu,
em 2003, prêmio do DAAD, e, em 2013, da Fundação Alexander von Humboldt (Humboldt-Alumuni-Preis). É Professor Titular e
Decano da Escola de Humanidades da PUCRS, atuando, na Graduação e na Pós-graduação, como Professor Permanente no PPG
em Filosofia e no PPG em Direito da PUCRS. É Advogado, Tradutor Público e Intérprete Comercial.



DISCIPLINA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Ementa

Estudo do processo educativo e de escolarização da pessoa com deficiência/altas habilidades, nos aspectos biopsicossociais,
históricos e filosóficos. Análise dos fundamentos sobre os quais se assentam as ações efeti- vas de educação inclusiva em
seus aspectos teóricos e práticos. Análise de propostas metodológicas para atendimento de diferentes deficiências/altas
habilidades. Como ocorrem os processo de exclusão e qual a pos- sível intervenção dos professores para que consigamos
construir uma sociedade mais saudável e feliz, são foco desta disciplina.

Professor Convidado

Maria Teresa Eglér Mantoan
Pedagoga. Mestre e doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é coordenadora do 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença (Leped) e professora. Membro da Ordem Nacional do Mérito 
Educacional pelos relevantes serviços prestados à educação brasileira, dedica-se, nas áreas de docência, pesquisa e 
extensão, ao direito incondicional de todos à educação e à formação inicial e continuada de professores para assegurar a 
inclusão escolar de alunos com deficiência.

Professor PUCRS  

Gabriela Dal Forno Martins
Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicologia. Atualmente é pós-doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação da
PUCRS, junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Aprendizagem e Processos Inclusivos (NEPAPI). É também Professora
Colaboradora nesse mesmo Programa e sócia-fundadora da Zelo Consultoria em Educação e Desenvolvimento Infantil.
Além de atuar como pesquisadora e docente, realiza consultoria e formação de profissionais que atuam em escolas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental.



DISCIPLINA
A CULTURA NO AMBIENTE EDUCACIONAL: DA SALA DE
AULA AO GRUPO DE WHATSAPP
Ementa

Reflexão sobre a cultura e comportamento da educação nos variados espaços em que a mesma ocorre na atu- alidade, desde a
tradicional sala de aula até os modernos e sempre renovados grupos dechat.

Professor Convidado

Leandro Karnal
Historiador, doutor em História social pela USP e professor na UNICAMP. É convidado de programas como o Jornal da Cultura
e Café Filosófico. Escreveu em autoria ou coautoria mais de dez livros, alguns dos quais estão entre os mais vendidos do Brasil,
como “Verdades e Mentiras” ; “Felicidade ou Morte”; “Pecar e Perdoar”; “De- tração – breve ensaio sobre o maldizer”; “História dos
Estados Unidos “ e “Conversas com um jovem profes- sor”. É membro do conselho editorial de muitas revistas científicas do
país. É colunista fixo do jornal Estadão e tem participações semanais nas rádios e canais de TV do grupo Bandeirantes. Autor de
diversos livros, entre eles “Felicidade ou morte” (Papirus 7 Mares), “Verdades e mentiras – ética e democracia no Brasil” (Papirus 7
Mares) e “História dos Estados Unidos” (Editora Contexto).

Professor PUCRS  

Roselane Costella
Possui Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestrado e Doutorado na linha de
pesquisa de ensino em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem vasta experiência na Educação Básica
e no Ensino Superior como professora e assessora de ensino. Trabalha atualmente na Faculdade de Educação FACED/UFRGS,
coordena a Coordenadoria das Licenciaturas da UFRGS/COORLICEN gestão 2015/2017. Coordena Institucionalmente o
Programa de Incentivo de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID/UFRGS gestão 2013 - 2018.



DISCIPLINA
AFINAL, COMO AVALIAR?
Ementa

É objetivo desta disciplina revisitar instrumentos de avaliação como possibilidade de progressão e como iden- tificação da
qualidade de nossas metodologias. A avaliação como possibilidade de verificação dos métodos de ensino e da aprendizagem,
compõe o espaço das escolas como instituições que, obrigatoriamente, se respon- sabilizam pela progressão dos jovens
estudantes, mas toda a sociedade avalia e, portanto, conhecer instru- mentos e critérios é fundamental para identificar
aprendizado e ensino. Critérios de avaliação bem definidos e coerentes com as metodologias empregadas promovem o sucesso
dos estudantes e o fracasso é produzido pela desconexão entre o que se ensina e o que se solicita nos instrumentos de
avaliação.

Professor Convidado

Hamilton Werneck
Doutorando, pós-graduado em educação, pedagogo e professor do ensino superior reconhecido pelo CFE. Autor de 26 livros
publicados, alguns já traduzidos para o espanhol e inglês, e com 9 DVDs educativos, Hamil- ton Werneck já realizou mais de 1.950
conferências em todo o Brasil envolvendo colégios, secretarias de edu- cação, sindicatos patronais e de classe e universidades.
Seu livro "Se você finge que ensina, eu finjo que apren- do", já está na sua 26ª edição, com 70 mil exemplares vendidos. Com
experiência em educação desde as clas- ses multisseriadas do interior até a pós-graduação, vem participando ativamente da vida
educacional do país através de programas de TVe congressos nacionais e internacionais de educação.

Professor PUCRS

Antonio Carlos Castrogiovanni
Possui Graduação em Geografia pela UFRGS (1980), Mestrado em Educação pela UFRGS (1995) e Doutorado em Comunicação
Social na área de Práticas Sociais em Comunicação, Geografia e Turismo pela PUCRS (2004). Atualmente é professor associado da
UFRGS, e é professor adjunto da Escola de Humanidades da PUCRS. Pro- fessor permanente do Programa de Pós-graduação em
Geografia da UFRGS. Professor do curso de Pós-gradu- ação O Ensino de Geografia e História: saberes e fazeres na
Contemporaneidade da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande doSul.



DISCIPLINA
PROJETOS EM EDUCAÇÃO
Ementa

Nessa disciplina o aluno recebe as ferramentas para planejamento e constrói seu TCC, que é um projeto práti- co, em formato
visual de apresentação, no qual desenvolve uma proposta de metodologia de ensino, tendên- cia, empreendimento em
educação, ou propõe o aprimoramento de um projeto já existente.

Professor Convidado

António Nóvoa
Professor universitário português, doutor em Ciências da Educação (Universidade de Genebra) e História Mo- derna e
Contemporânea (Paris-Sorbonne). Atualmente, é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e
reitor honorário da mesma universidade. As suas investigações e interesses incidem sobre história e psicologia da educação,
educação comparada, e formação de professores. Autor de mais de duas centenas de trabalhos científicos na área de História e
Educação, é reitor honorário da Universidade de Lisboa e professor convidado em Colúmbia (Estados Unidos), Oxford
(Inglaterra), Paris 5 (França), além de colecionar condecorações, como a da Ordem do Rio Branco, do Brasil.

Professor PUCRS

Luciano Abreu
Professor universitário português, doutor em Ciências da Educação (Universidade de Genebra) e História Mo- derna e
Contemporânea (Paris-Sorbonne). Atualmente, é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e
reitor honorário da mesma universidade. As suas investigações e interesses incidem sobre história e psicologia da educação,
educação comparada, e formação de professores. Autor de mais de duas centenas de trabalhos científicos na área de História e
Educação, é reitor honorário da Universidade de Lisboa e professor convidado em Colúmbia (Estados Unidos), Oxford
(Inglaterra), Paris 5 (França), além de colecionar condecorações, como a da Ordem do Rio Branco, do Brasil.



MATRÍCULAS



MATRÍCULAS MODALIDADE ONLINE - SITE

2 - Escolha o método de  
pagamento: cartão de  

crédito ou boleto

1 - Clique no botão
matricule-se

3 - Selecione a opção de  
pagamento - à vistaou

parcelado

6 - Recebimento de e-mail  
de confirmação da  matrícula 

para liberação  do login

10 - Faça upload dos  
documentos e envie a  cópia 
autenticada até 30  dias após 

o início dasaulas

5 - Informe os dadosdo  
cartão de crédito ou  gere 

o boleto bancário

7 - Efetue o primeiro login

8 - Realize o aceite  
do contrato

9 - Prepare-se para  começar 
a assistir às aulas

4 - Informe seusdados  
pessoais e seu

endereço



• É possível fazer login com contas do Facebook ou Google.

• A liberação do pagamento é imediata em caso de pagamento no cartão,e em até  72 horas úteis em caso de pagamento no 
boleto bancário.

• Documentos:
- Cópia simples de documento que contenhaRG.
- Cópia autenticada do diploma de Graduação, a ser entregue até 30 dias após o  início do curso, ou documento de declaração

de colação de grau (a declaração não  substitui o diploma, que deve ser entregueposteriormente).

MATRÍCULAS MODALIDADE ONLINE - SITE



2 - Informe seus  
dados pessoais  e 

seu endereço

1- Clique no botão
inscreva-se

3 - Preencha o cadastro  e 
aguarde o contato

MATRÍCULAS MODALIDADE ONLINE - SITE



MODALIDADES ONLINE OU PRESENCIAL

PÓS-GRADUAÇÃO
A MODERNA EDUCAÇÃO:  

METODOLOGIAS,
TENDÊNCIAS  E FOCO NO

ALUNO


