
 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Considerando a solicitação de informações de instituições de ensino superior em relação ao 

projeto de curso relativo ao Edital 1012/2019 - Curso Direcionado de Especialização em 

Inovação na Educação e Curso Direcionado de Especialização em Educação e Segurança 

Humana (UNIEDU/FUMDES), a SED esclarece que: 

 

 

1. Com o projeto do Curso Direcionado de Especialização em Inovação da Educação 

objetiva-se contemplar seguintes áreas temáticas:  

- Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

- Educação e Cultura Digital; 

- Metodologias Ativas; 

- Desenvolvimento profissional docente, práticas pedagógicas e inovações. 

 

O cursista, sob orientação de docente da IES, deve elaborar trabalho de conclusão de curso, 

voltado para a escola pública, preferencialmente, para aquela em que exerce suas atividades, 

abordando uma ou mais conteúdos/linhas de investigação: 

- Aprendizagem baseada em problemas; 

- Aprendizagem baseada em projetos; 

- Aprendizagem baseada em equipes (Team Based Learning- TBL); 

- Design thinking; 

- Educação Maker; 

- Ensino Híbrido; 

- Educação Baseada em Competências; 

- Gamificação; 

- Instrução por pares (peer instruction); 

- Metodologia STEM; 

- Storytelling; 

- Visual Thinking. 

 

 

2. Com o projeto do Curso Direcionado de Especialização em Educação e Segurança 

Humana objetiva-se contemplar as seguintes áreas temáticas: 

- Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

- Práticas educativas e segurança humana;  

- Direitos da criança de do adolescente; 

- Infância e desenvolvimento; 

- Adolescência e processos de aprendizagem. 

 

O cursista, sob orientação de docente da IES, deve elaborar trabalho de conclusão de curso, 

voltado para a escola pública, preferencialmente, para aquela em que exerce suas atividades, 

abordando a elaboração de prática(s) educacional(is) que visa(m) integrar aspectos culturais, 

políticos, civis, ambientais e econômicos, considerando a educação e os 17 objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030/ONU). 
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DIRETORIA DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

GERENCIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  


