Diferenciais dos cursos
Autoconhecimento para a formação do educador
Coordenação: Luiza Helena Tannuri Lameirão
• Conhecimento de diferentes linhas de desenvolvimento humano através de
vivênciaspara a conquista da autoconsciência e consequente autoeducação.
Crianças de zero a três anos: formação para as infâncias no Brasil
Coordenação: Josca Ailine Baroukh
• Formação transdisciplinar de educadores de crianças de 0 a 3 anos.
Didática para educação bilíngue
Coordenação: Antonieta HeydenMegale
• Discussão de formas diversificadas de organização e estratégias pedagógicas
favoráveis ao ensino-aprendizagem em mais de um idioma, na educação infantil e no
ensino fundamental I e II. Sistematização e produção de conhecimento na área, por
meio de estudos e publicações.
Educação em museus e centros culturais
Coordenação: Stela Barbieri
• Formação teórico/prática ao educador para a atuação em instituições culturais. As
estratégias pedagógicas dialogam com a crítica e a criação no contato com a obra de
arte, investigam o público contemporâneo e questionam as formas de protagonismos
do educador, da obra e da curadoria no cenário atual.
Educação no novo milênio: o sujeito, o saber e as práticas educativas
Coordenação: Fernanda S.C.Noya Pinto
• Trata diversos aspectos das vicissitudes da virada do milênio para a educação, a partir
detemas como: educação para o futuro, educação no mundo globalizado,
desescolarizacão, diagnósticos nas escolas, interdisciplinaridade, inclusão segregativa e
exclusão integrativa etc.
• Diálogos com outras áreas do conhecimento: medicina, psicanálise e fonoaudiologia.
• Disciplinas de comunicação, mídia e marketing para crianças, linguagens expressivas e
gestão de conflitos.
Coordenação do Curso Tradução e interpretação – Libras/ Português
Vinícius Nascimento
• Aulas em libras com professores surdos e ouvintes durante o curso.
• Módulo de expressividade que trabalha corpo e voz na interpretação.
• Formação teórico-prática; prática de interpretação da libras nas esferas educacionais
(educação infantil, ensino fundamental e médio, graduação e pós-graduação);
televisiva, artística, jurídica, política e literária.

