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O curso de pós-graduação lato sensu em Inovação e Tendências da Educação é realizado 100% on-line pelo 
Instituto Ânima em parceria inédita com a Soprano, instituição finlandesa de educação, e certificado pela 
Universidade São Judas.

O curso também tem foco na construção de uma visão crítica e reflexiva sobre a educação contemporânea e na 
discussão sobre tendências da educação, como o uso de tecnologias educacionais e a aprendizagem adaptativa.

Venha desenvolver importantes competências que passam por todo 
o processo de ensino e aprendizagem, como:

O QUE É ESTE CURSO?

• Planejamento de aulas

• Metodologias ativas de aprendizagem

• Diferentes modelos de avaliação e feedback
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• São 3 módulos de 120 horas cada. 

• Cada módulo é formado por 3 disciplinas (unidades curriculares/UCs) de 40 horas cada. 

   No total, o curso tem 9 disciplinas (UCs). 

• Aulas que utilizam metodologias ativas de aprendizagem e a sala de aula invertida

• Um projeto pedagógico é desenvolvido durante todo o curso e será finalizado na UC

   de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e apresentado no último encontro on-line.

• Curso 100% on-line, inclusive as avaliações e a apresentação do TCC.

COMO VAI FUNCIONAR O CURSO? 
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• Ensino e aprendizagem por competências 

• Metodologias ativas de aprendizagem e gestão do trabalho em grupo

• Engajamento de estudantes: interesse e motivação*

*Disciplina ofertada em parceria com a instituição finlandesa Soprano-MIF Academy

*Disciplina ofertada em parceria com a instituição finlandesa Soprano-MIF Academy

• Alinhamento construtivo e planejamento reverso 

• Avaliação de aprendizagem

• O papel das emoções na aprendizagem*

• Tecnologias Aplicadas à Educação e Aprendizagem Adaptativa 

• Experiências Internacionais em Educação

• TCC: projeto pedagógico 

DISCIPLINAS

MÓDULO 1: Gestão de aprendizagem e trabalho em grupo

MÓDULO 2: Planejamento e avaliação

MÓDULO 3: Tópicos especiais em educação contemporânea

As disciplinas Engajamento de estudantes: interesse e motivação e O papel das 

emoções na aprendizagem são ofertadas em parceria com a Soprano-MIF Academy. 

Os materiais didáticos utilizados na parte assíncrona dessas disciplinas são feitos 

por professores finlandeses e possuem legenda e tradução para português. A parte 

síncrona (ao vivo) é conduzida por professoras e professores brasileiros que são 

mestres e doutores certificados pela Universidade de Tampere (Finlândia), pela 

Soprano (Finlândia) ou pela Universidade de Stanford (EUA). 

Cada uma dessas disciplinas dá direito a um certificado de curso de curta duração 

(30h) emitido pela instituição finlandesa, além do certificado de pós-graduação do 

curso, emitido pela Universidade São Judas Tadeu.
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Leonardo Drummond Vilaça 
Líder de Formação Docente e de Multiplicadores Corporativos do Instituto Ânima

Formação Acadêmica:

Coordenador dos programas de formação docente Training of Trainers 

e Teaching and Learning in Higher Education, realizados em parceria 

entre a Ânima Educação e Finland University. Professor dos Centros 

Universitários UNA e UniBH. 

COORDENAÇÃO

• Doutorando e Mestre em Estudos de Linguagens pelo CEFET/MG. 

• Especialista em Formação de Professores pela Universidade de Tampere (Finlândia).

• Especialista em Ensino e Aprendizagem na Educação Superior pela Universidade de Tampere (Finlândia).

• Especialização em Produção e Crítica Cultural pela PUC Minas.

• Graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela PUC Minas.
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EMENTAS 

Ensino e aprendizagem por competências 
Aprendizagem e desenvolvimento de competências. Construção 

de objetivos de aprendizagem com foco em competências. 

Aprendizagem centrada no estudante.

Alinhamento construtivo e planejamento reverso 
Planejamento, implementação e avaliação de planejamentos reversos que promovam 

um alinhamento construtivo entre (1) objetivos de aprendizagem, (2) avaliação da 

aprendizagem e (3) estratégias de ensino (elaboração de atividades e escolha de 

metodologias) adequadas à execução do planejamento para a compreensão.

Avaliação de aprendizagem 
Evidências de aprendizagem e como observá-las. Incorporação de perspectivas 

de avaliação “da”, “para” e “como” aprendizagem. Estratégias e metodologias 

para avaliação de aprendizagem.

Engajamento de Estudantes: interesse e motivação
Essa disciplina é ofertada em parceria com a instituição finlandesa 

Soprano-MIF Academy. Diferenças entre interesse e motivação

de estudantes. A importância de despertar o interesse e estimular a 

motivação para a aprendizagem. Estratégias de engajamento

de estudantes. Como dar retornos positivos e encorajadores para motivar 

as turmas. O feedforward e a sua importância para a aprendizagem.

Métodos e técnicas para o trabalho em grupo.
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EMENTAS

O papel das emoções na aprendizagem - Mini curso 
com a Soprano
Essa disciplina é ofertada em parceria com a instituição 

finlandesa Soprano-MIF Academy. Emoções na sala de aula. As 

emoções de realização. Como ajudar os estudantes na regulação 

das emoções. O que é o estado de flow e como utilizá-lo com 

os estudantes para promover mais aprendizagem. Estratégias e 

metodologias para avaliação de aprendizagem.

TCC: projeto pedagógico 
Construção de projeto pedagógico prático e reflexivo para 

implementação das aprendizagens do curso em contexto real 

de sala de aula.

Tecnologias aplicadas à educação e 
aprendizagem adaptativa 
Os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação 

na Educação. E-learning, Blended learning e Mobile learning. 

Gameficação. A utilização das mídias digitais, da internet e de 

softwares como instrumentos didático-pedagógicos. Tendências 

tecnológicas na educação. Conceito de aprendizagem adaptativa. 

Plataformas de aprendizagem adaptativa.

Tópicos especiais: Experiências internacionais
em educação
Estabelecimento de diálogos sobre a agenda educacional 

brasileira a partir de experiências de sucesso e projetos 

inovadores realizados internacionalmente.

Metodologias ativas de aprendizagem e gestão do 
trabalho em grupo
Reflexão sobre os impactos das metodologias ativas para a 

aprendizagem. Papeis de professores e estudantes no processo 

de ensino e aprendizagem com metodologias ativas. Estudo e 

prática de metodologias ativas como o Project Based Learning, 

Gameficação, Design Thinking e Instrução entre Pares.  

A colaboração na sala de aula. Métodos e técnicas para o 

trabalho em grupo.
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CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA
O programa é composto por 360 horas, realizado totalmente a distância. 

Cada disciplina terá 2 encontros ao vivo, por videoconferência, com duração de 3 horas cada. Serão, no total, 
19 encontros ao vivo durante o curso. A participação nos encontros ao vivo não é obrigatória, mas todos os 
alunos e alunas devem fazer todas as atividades do curso.

Horário 
Todos os encontros serão realizados aos sábados, de 9h às 12h.

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

Disciplina 1: 20/2 e 6/3 Disciplina 4: 8 e 22/5 Disciplina 7: 11 e 25/9

Disciplina 2: 13 e 27/3 Disciplina 5: 19 e 26/06 Disciplina 8: 9 e 30/10

Disciplina 3: 10 e 24/4 Disciplina 6: 7 e 21/08 Disciplina 9: 13 e 27/11 e 4/12

*O calendário poderá ter alterações, que serão devidamente comunicadas com antecedência aos alunos.
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CERTIFICAÇÃO
Os participantes que concluírem satisfatoriamente o curso 
receberão do Instituto Ânima um certificadode Pós-graduação 
em Inovação e Tendências da Educação, emitido pela 
Universidade São Judas Tadeu, de São Paulo.

As disciplinas Engajamento de estudantes: interesse e motivação e 
O papel das emoções na aprendizagem são ofertadas em parceria com 
a instituição finlandesa Soprano-MIF Academy. Cada uma dessas duas 
disciplinas dá direito, às alunas e alunos aprovados, a um certificado de 
curso de curta duração (30 horas) emitido pela Soprano-MIF Academy. 
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LOCAL DAS ATIVIDADES DO CURSO

PERÍODO

Curso realizado a distância por meio da plataforma Ulife, 
com encontros ao vivo no Zoom.

Início: 11 de fevereiro de 2021.
Término: 11 de dezembro de 2021.
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INVESTIMENTO

18 x R$ 390,00

O investimento total do programa pode ser dividido em até 

ou R$ 7.020,00 à vista.

MATRICULE-SE

https://www.sympla.com.br/pos-graduacao--inovacao-e-tendencias-da-educacao-valor-apenas-da-matricula__1085829
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