Apresentação do curso

NEUROAPRENDIZAGEM E
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

SOBRE O INSTITUTO VOCÊ
+ DE 40
UNIDADES
NO BRASIL

E TAMBÉM NA

EUROPA
Maior instituto de PNL da América Latina, o Instituto VOCÊ é
especializado em treinamentos e cursos baseados em técnicas da
Programação Neurolinguística, Coaching, Constelação Familiar,
e em quatro pilares do desenvolvimento humano: comunicação,
autoestima, inteligência emocional e relações interpessoais.
Idealizado há mais de 20 anos pelo master coach Bento Augusto,
o objetivo é levar conhecimento e experiências em PNL ao maior
número de pessoas, para que se beneficiem com os resultados e
alcancem a excelência na vida pessoal e profissional.
A matriz está situada em São José dos Campos/SP e conta com
mais de 40 unidades em diversos estados brasileiros e também
na Europa.
Ao longo de sua trajetória de sucesso, o Instituto VOCÊ já
impactou a vida de mais de 1 milhão de pessoas em seus cursos,
palestras, workshops e treinamentos no Brasil e no mundo.

Bento Augusto,
fundador e diretor
do Instituto VOCÊ

SOBRE O CURSO
NEUROAPRENDIZAGEM
E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
O curso de pós-graduação em Neuroaprendizagem
e Inteligência Emocional é destinado a professores,
pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos,
gestores de empresas, coaches, treinadores e demais
profissionais graduados e envolvidos com educação e/
ou formação profissional e desenvolvimento cognitivo e
comportamental de jovens e adultos.

OBJETIVOS GERAIS
Qualificar profissionais para atuarem na área de
educação, educação emocional e desenvolvimento
infantil e juvenil, utilizando os conhecimentos
da Neurociência aplicada à aprendizagem,
baseados em conceitos de Psicologia Cognitivo
Comportamental, Inteligências Múltiplas e
Inteligência Emocional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Garantir conceituação teórica e científica, associada a
exercícios e simulados práticos, possibilitando a observação,
análise e intervenção em sala de aula e ambientes formais
ou informais de aprendizagem, propiciando o aprendizado;
• Desenvolver habilidades e competências para atuar de
maneira eficaz na educação de crianças e adolescentes,
com ênfase na educação psicológica e emocional;
• Trabalhar metodologias e práticas de educação e
aprendizado baseadas nas Inteligências Múltiplas e
Inteligência Emocional;
• Aprofundar a especificidade do conhecimento sobre
questões relacionadas ao aprendizado de crianças
e adolescentes, com recursos de Neurociência,
Neuroaprendizagem e Neuroeducação.

ESTRUTURA DE AULA
20 HORAS POR DISCIPLINA, SENDO:
• 8 horas de aula presencial – 1 sábado por mês;
• 6 horas de estudo prévio/leitura que o aluno recebe por
e-mail 15 dias antes da aula presencial, enviado pelo
professor correspondente à disciplina.
• 6 horas de pesquisa/entrega de trabalho (avaliação),
depois da aula presencial o aluno tem 15 dias para
entregar uma pesquisa que corresponde à avaliação da
disciplina,orientada pelo professor na aula presencial.

GRADE DE DISCIPLINAS
Disciplina

C/H

Gestão de Pessoas

20h

Metodologia do Trabalho Científico

80h

Didática do Ensino Superior

20h

Introdução a Neurociências e Neuroeducação

20h

Neurofisiologia e Bioquímica Cerebral

20h

Psicologia do Desenvolvimento e Formação da Personalidade

20h

Educação e Sustentabilidade

20h

Neuroplasticidade e Psicomotricidade

20h

Funções Executivas e Processos de Aprendizagem

20h

Neurolinguística e Linguagem Oral e Escrita

20h

Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem

20h

Transtornos Psiquiátricos na Infância

20h

Inteligências Múltiplas e Inteligência Emocional

20h

Reabilitação Cognitiva

20h

Práticas Pedagógicas e Processos Cognitivos

20h

Orientação de TCC

*

Orientação de TCC

*

Orientação de TCC

*
*Carga horária na disciplina de Metodologia

INFORMAÇÕES
Carga horária: 360 horas
Duração: 18 meses
Horário: 8h às 17h (1 sábado por mês)
Curso/certificação Faculdade INESP (aprovado pelo
MEC), com corpo docente constituído por 50% de
mestres e doutores.
Pós Graduação - Instituto VOCÊ
Avenida Salmão, 568 - 2º andar
Jardim Aquarius - São José dos Campos
(12) 2012-1234
posgraduacao@1234voce.com.br
/institutovoceoficial
www.1234voce.com
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