REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Rui Barbosa, 1.145 - 9º andar - Sala 92 – Centro - Ribeirão Preto
Telefone: 16-3610-0217 e-mail: rpreto@sieeesp.com.br

NEUROCIÊNCIA NA APRENDIZAGEM

23 de junho de 2018, das 8h às 17h – Carga horária: 8 horas.
Local: Rua: Rui Barbosa, 1.145, 9º andar, sala 92 – Centro.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Raquel, até dois dias anteriores a data do
curso pelos telefones 16-3610-0345, 16-3610-0217 ou pelo e-mail
rpreto@sieeesp.com.br, das 8h às 17h.

OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega
de certificado a quem não permanecer até o final do curso.

THAIS FARIA COELHO: Professora Universitária de línguas, literatura e didática;
Coordenadora de Línguas (Português, Inglês e Espanhol) do Instituto de Ensino
Fundamental Jucaris Faria e do Recanto Infantil Cavalinho Branco; Diretora do
Idiomas Jucaris; Diretora do JT Consultoria; Coordenadora e idealizadora do
Projeto Vô Di, Leitores de Luz em todo o Brasil; Autora do Livro Leitores de LuzUma lição de Amor Vol I e Vol II; Palestrante e consultora educacional; Condutora
de cursos, workshops e seminários; Apresentadora do Programa de TV Jucaris &
Você no canal 9;
Formação: Curso de Magistério: Instituto de Ensino Coração de Jesus; Curso de
Letras; Universidade Metodista de São Paulo; MBA em Marketing Internacional:
Fundação Santo André; Idiomas Inglês, espanhol, alemão, italiano, grego, francês,
latim, hebraico; Pós-graduada em neurociência da educação, fisioterapia
neurológica; Mestrado em Educação: Universidade Metodista de São Paulo;
Doutorado em neuro psiquiatria na PUC (em curso).

SÍNTESE: Muito se tem especulado sobre as atividades cerebrais no momento da
aprendizagem. Novas teorias, conceitos e metodologias tentam desvendar esses
mistérios para nós profissionais da área da saúde e educação, tentando facilitar o
manejo da criança com dificuldades para aprender.

MATERIAL: Caderno de anotações e caneta.

PÚBLICO-ALVO: Livre, acadêmicos em fase de graduação ou especialização;
mestrandos; doutorandos e profissionais da educação infantil, pedagogia, arte
terapia, psicanálise, psicologia, serviço social, sociologia clínica, fonoaudiologia,
terapia ocupacional e demais estudiosos interessados pela temática e pesquisa
sobre neuroeducação.

