Competências Socioemocionais – Teorias e Práticas na
Educação
COORDENAÇÃO GERAL: Profa Dra Carmen Lúcia Tozzi Mendonça Conti
ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação
OBJETIVOS:










Promover a especialização de profissionais da área de Educação e
da Gestão, que trabalham em Instituições Educacionais, Sociais,
Saúde e afins, ampliando os conhecimentos teóricos e práticos para
o desempenho de atividades relacionadas a implementação de
diretrizes educacionais inovadoras, ensino e abordagens ativas
(aprendizagem baseada em problemas); Educação Emocional e
utilização de design thinking.
Enfocar as principais teorias e práticas atuais no conhecimento das
grandes matrizes sobre o desenvolvimento humano, educacionais,
sociais, emocionais, ofertando uma excelente oportunidade para
profissionais das áreas afins que queiram atualizar e ampliar seus
conhecimentos e práticas transformadoras e inovadoras.
Preencher a lacuna que existe entre o paradigma acadêmico e a
aplicação prática das relações socioemocionais e educacionais,
ampliando o conteúdo acadêmico por meio de tecnologias,
contribuindo com o entendimento sobre as relações
socioemocionais nos diferentes contextos de trabalho e pesquisa.
Atender às necessidades das instituições e profissionais
especialistas na área de atenção à Educação e ancoragem nas
novas metodologias.
Dar base de conhecimento educacional, emocional, social, suas
organizações e formas culturais de expressão.

PÚBLICO-ALVO:
Profissionais graduados na área de Educação, Neurociência, Sociocultural,
Saúde e Tecnologia e afins.

DIFERENCIAIS DO CURSO:
Abordar o Desenvolvimento Humano e Dinâmica do Funcionamento da Mente;
importância e Gestão do Pensamento; Gestão da Emoção e de
Relacionamentos; a Inteligência e relação com as Competências e habilidades;
Modelos mentais e padrões de comportamento.
CARGA HORÁRIA: 470h
CALENDÁRIO DE OFERTA DE DISCIPLINAS:
Disciplina do curso
1. Qualidade de Vida e Saúde Mental no Trabalho
2. Inovação na Educação
3. Psicologia do Desenvolvimento
4. Saúde Mental da Criança e do Adolescente
5. Metodologia cientifica
6. Teoria da Inteligência Multifocal e Gestão da Emoção
7. Neurociência da Emoção e Habilidades Cognitivas
8. Desenvolvimento das Competências Socioemocionais
9. Neuroeducação e Aprendizagem
10. Práticas de Educação Socioemocional – Case Escola da Inteligência
11.Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso
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