ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIRETORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO
GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO, ARTICULAÇÃO E EXTENSÃO

EDITAL
NOME DO EVENTO: Noções básicas sobre neurodesenvolvimento e funções cognitivas na
primeira infância – 3ª edição
TIPO DE EVENTO: Curso
MODALIDADE DO CURSO: À distância - Plataforma Moodle
ORGANIZAÇÃO: Gerência de Capacitação, Articulação e Extensão – GECAE
GERÊNCIA DE ORIGEM: Gerência de Capacitação, Articulação e Extensão – GECAE
ELABORAÇÃO DO PROJETO: Solange Kretschmann
OBJETIVO: Capacitar professores quanto às noções básicas do neurodesenvolvimento e
funções cognitivas na primeira infância.
Obs. Critério para participação no curso – conhecimento básico em informática e mídias
digitais.
Obs. Quem não for do público-alvo será indeferido do curso, os casos omissos serão
resolvidos pela GECAE.
PÚBLICO ALVO: Somente professores que atuam na faixa etária de 0 a 6 anos (inclui-se
professores da educação especial: segundo professor, professor auxiliar, professores da
Estimulação Precoce). Obs. Serão indeferidos os inscritos que não fazem parte do públicoalvo. Critério para participação no curso – conhecimento básico em informática e mídias
digitais. Os casos omissos serão resolvidos pela GECAE.
PERÍODO: 05/04/2022 as 8h a 04/05/2022 as 18h
ABERTURA: dia 05/04 de abril as 8 horas
ENCERRAMENTO: dia 04/05 de Maio as 18 horas
PRAZO DE INSCRIÇÃO: até dia 30/03 as 18h
Nota: Fica estabelecido que a desistência ou reprovação do servidor do evento em que foi
inscrito, por 02 (duas) vezes consecutivas, sem justificativa, implicará no veto de seu nome
em novos eventos por um prazo de 6 (seis) meses (Resolução Nº 001/2013/FCEE).
PRAZO PARA RESPONDER A PESQUISA: até 31/03 as 18h
Nº DE VAGAS: 50 participantes
Obs: quem não for do publico alvo terá sua inscrição indeferida.
CARGA HORÁRIA: 30horas
LOCAL: Plataforma Moodle. http://enavirtual.sc.gov.br/

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Módulo I
• Noções básicas sobre as 8 etapas do neurodesenvolvimento:
• neurulação
• neurogênese
• migração neuronal
• apoptose
• mielinização
• sinaptogênese
• arborização dos dendrites e axônios
• eliminação competitiva e reestruturação das sinapses
• Noções básicas sobre algumas estruturas do cérebro.
Modulo II
•
•
•
•
•

Noções básicas sobre as funções cognitivas:
sensação
percepção
atenção
linguagem

Modulo III
• memória
• funções executivas
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
Data
Horário
Tema
Apresentação
Fórum de Apresentação
05/04 as 8h
a 29/04 as Emenda do curso
05/04 a 29/04
18 horas
Midiateca

Módulo 01
05/04 a 13/04

Módulo 02
43/04 a 20/04

Docente/CH
Solange Kretschmann

- Noções básicas sobre as 8
do
05/04 as 8h etapas
neurodesenvolvimento:
Solange Kretschmann/10h
a 13/04 as
neurulação;
neurogênes;
18h
migração neuronal; apoptose;
mielinização; sinaptogênese;
arborização dos dendrites e
axônios;
eliminação
competitiva e reestruturação
das sinapses
- Noções básicas sobre
algumas estruturas do cérebro
- Noções básicas sobre as
14/04 as 8h funções cognitivas: sensação; Solange Kretschmann/10h
a 20/04 as percepção; atenção linguagem
18h

Módulo 03
22/04 a 30/04

22/04 as
8h a
30/04 as 18h

30/04
as 8h a
04/05
as 18h
30/04
30/04 a 04/05
as 8h a
04/05
as 18h
TUTORA: Solange Kretschmann
Processo:
30/04 a 04/05

- memória
-funções executivas
Solange Kretschmann/10h
Avaliação
curso

do

Giseli Fernandes de Lara

Avaliação
curso

do

Giseli Fernandes de Lara

CERTIFICAÇÃO/FREQUÊNCIA: Terá direito ao Certificado o aluno com 100% de
frequência e participação em todas as atividades propostas no Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem – AVEA. Para os aprovados os certificados serão disponibilizados na
Plataforma Moodle, após 30 (trinta dias úteis) do encerramento do curso.
OBs: O certificado ficará aberto na plataforma, sendo que, obrigatoriamente o cursista deverá
fazer o download e validar seu certificado com a chave de verificação.
RECURSOS FINANCEIROS: Sem custos
RECURSOS MATERIAIS: O material de apoio será disponibilizado na plataforma
São José, 09/03/2022
JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK
Presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial

