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A educação deve abranger todos os processos formativos, nos mais variados contex-
tos, visando propiciar o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para ter 
sucesso na vida pessoal, em família e na vida profissional na sociedade. 

A formação integral do educando, uma das questões mais debatidas na atualidade, visa 
ao desenvolvimento dos educandos para além de sua dimensão intelectual. Na formação 
integral é preciso, então, que sejam consideradas os aspectos físico, social, emocional e 
cultural dos indivíduos e a escola, assim como os professores, devem se preparar para 
poderem oferecer aos alunos diferentes experiências que lhes possibilitem desenvolver 
diversas habilidades, tais como, atenção, coordenação motora, curiosidade, criatividade, 
colaboração e autonomia, entre outras. 

Para que haja o desenvolvimento dessas dimensões humanas que estão associadas 
aos sentimentos e às habilidades motoras, as escolas precisam estar atentas aos novos 
papéis a serem desempenhados por professores, alunos e famílias.  Além disso, também 
é necessário discutir os novos espaços de aprendizagem, que vão muito além da sala 
de aula. 

Associada às novas demandas, está a necessidade de a escola promover ações que 
levem em consideração o protagonismo discente, como prática pedagógica, visto que 
vários estudos demonstram que a participação ativa do aluno favorece a aquisição de 
valores e cria espaços e condições para o convívio estimulante, fundamentais para a 
formação de crianças e jovens participativos, solidários e autônomos. 

Sendo assim, a escola e os professores são incentivados a inserirem o aluno nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem, valorizando e respeitando suas ideias e vontades, e 
a oferecer formação integral ao educando, a partir das suas vivências. Dessa forma, o 
ajudarão em seus processos de autoconhecimento, autodesenvolvimento e de cons-
trução da autonomia na constituição de si mesmos como sujeitos, favorecendo as suas 
tomadas de decisão.

SOBRE O
EVENTO

Soluções 

educacionais 

inovadoras para 

desenvolver os 

gestores, formar 

e transformar 

os educadores 

e revolucionar o 

aprendizado dos 

estudantes, de 

forma a prepará-los 

adequadamente 

para os desafios 

impostos 

pelo mundo 

contemporâneo.

BEM-VINDO 
AO NTC 
EDUCAÇÃO

Educadores de renome nacional colocam em pauta a aceleração 
da aprendizagem, com suporte pedagógico e emocional, para 
melhorar os resultados da escola.

2www.ntceventos.com.br
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 • Formação integral do educando

 • Inteligências múltiplas

 • A importância da neurociência na  aprendizagem

 • Direitos de aprendizagem e a educação integral

 • Novas práticas pedagógicas

 • Ética e valores morais

DESTAQUES

Oportunizar aos educadores experiências para desenvolvi-
mento da formação integral e do protagonismo dos educan-
dos, na educação básica.

OBJETIVO

FORMATO DO EVENTO

Este Curso se dará à distância, através da poderosa tecno-
logia da plataforma de realização de eventos on-line ao vivo 
do EventOn NTC, realização de eventos on-line ao vivo do 
EventOn NTC, conduzido por renomados palestrantes, para 
até 5000 (cinco mil) participantes simultâneos, que forne-
ce uma experiência atraente e abrangente, produzindo um 
maior retorno do investimento para o Órgão e o participante.

Professores, coordenadores e gestores de instituições educa-
cionais e redes de ensino.

PÚBLICO ALVO 

O conteúdo programático do seminário será abordado em pa-
lestras e oficinas conduzidas por renomados professores. O 
seminário propiciará uma excelente interação entre palestran-
tes e participantes por comunicação via chat e áudio on-line.

METODOLOGIA
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Sabe que a Educação é fundamental para as 

transformações que o Brasil precisa;

Vai entender a importância do protagonismo dis-

cente na escola atual;

Aprenderá sobre a formação integral do educan-

do;

Compreenderá a importância das neurociências 

para a formação integral do educando;

Entenderá as inteligências múltiplas;

Vai poder discutir, com profissionais de elevada 

capacidade técnica e reconhecimento regional e 

nacional, a educação integral e o protagonismo 

discente;

Terá oportunidade de trocar experiências com 

outros profissionais da educação;

Participará de um evento diferenciado e de exce-

lência.

Para o bom funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações 
técnicas mínimas:

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento de   
                transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

COMPUTADOR: Processador I3 3Ghz Dual Cora / 4GB RAm / Internet de 10 mbps 
(de preferência por cabo)

BROWSER: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente.

BANDA IDEAL: Inbound participante: 3 mbps

REQUISITOS TÉCNICOS
RECOMENDADOS

POR QUE
PARTICIPAR?
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Plataforma segura e escalável 
Alcance de até 5000 participantes e 6 palestrantes simultaneamente em um único 
evento. 

Alta definição 
Tudo o que você precisa é de uma conexão estável à Internet e terá 30 FPS, transmis-
são de vídeo e áudio de alta qualidade independente do dispositivo: desktop, laptop, 
tablet ou telefone. 

Fácil e Acessível 
Nenhum download é necessário para acessar a sala do evento. 
 
Interação ao vivo com participantes 
Converse e execute perguntas e respostas em tempo real e até tenha um apresenta-
dor da plateia! 

Baixo custo
Conte com preços que fazem sentido para sua organização. 

Excelência Docente e Programática 
Renomados instrutores do país para elaborar os melhores e mais dinâmicos eventos 
online do mercados

ENTENDA PORQUE O EVENTON NTC
TEM A TECNOLOGIA E OS RECURSOS MAIS PODEROSOS PARA 
MELHOR EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO ON-LINE - 100% AO VIVO
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PALESTRANTES

MARTA RELVAS
Professora, Pesquisadora na área de Neurociência Aplicada à Aprendizagem Cognitiva e Emocional no 
Desenvolvimento Humano. Bióloga, Dra.h.c em Educação. Neuroanatomista, Psicopedagoga, Psicanalista, 
Pós Graduada em Anatomia Humana, Especialista em Fisiologia Humana, Bioética Aplicada e Didática do 
Ensino Superior. Membro Efetiva da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento e do Conselho 
Regional de Biologia - RJ. Tem certificação no Program Aproch Study em Reggio Emília na Itália e Title the 
Education of Neuroscience - Eramus Europa, Portugal.

Mestrado em Intervenção Psicológica do Desenvolvimento e Educação. Pós-graduação em: 
Neuropsicopedagogia, Psicopedagogia com atuação institucional e clínica, Administração Escolar e no Ensino 
de Matemática. Bacharel em Educação Física. Licenciatura em Educação. Graduação em Pedagogia. Curso de 
Extensão em Neuropsicologia – PUC. Professora de Ensino Fundamental. Coordenadora Pedagógica.  Autora 
das apostilas Socioemocionais do Grupo Super Cérebro de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 
Autora de vários artigos na área da educação e autora do livro: O Lúdico na Ed. Infantil (publicado pela Editora 
Intersubjetiva - 2004). Autora de livros infantis: O Reino Encantado das Letras, Aurora Boreal: uma descoberta 
além das cores. Autora dos livros: O Lúdico no Ensino Fundamental- uma abordagem psicopedagógica; Lúdico 
na Escola; Jogos e Brincadeiras para desenvolver os conteúdos programáticos; Coordenador Pedagógico- 
subsídios para a atuação na realidade escolar; Neurociência aplicada à educação-2ª.edição; Alfabetização 
e Psicomotricidade; Educação Física Afetiva; Educação 5.0 e Metodologias Ativas (2020). Elaboração e 
Participação em diferentes Projetos, Responsável pelo Projeto Vencedor da Escola Solidária de 2003 a 2015. 
Conhecimento e aplicação com materiais montessorianos. Especialista em alfabetização. Participou como 
palestrante do Congresso Brasileiro de Educação – UNESP – Bauru em 2019, ministrando cursos. Autora de 
cursos EAD e e-books pela Ello Cursos Psicologia e Vallecup. Participou do Brain Conection 2020/ Participação 
em Congressos internacionais. Laureada com o Prêmio Special Tribute- Cap sur l’ecole inclusive Europe /2020.

RENATA AGUILAR

Conferencista, palestrante e consultor em Educação e Gestão. Referência nacional na formação de 
professores, gestores e na geração de resultados para instituições educacionais (públicas e privadas). 
Presidente da Associação Brasileira de Coaching Educacional e da Alleanza Brasil, empresa especializada em 
gestão da educação. Professor de cursos de pós-graduação da Universidade Positivo (Curitiba-PR). Autor de 
livros e artigos publicados tanto no Brasil, quanto no exterior. É também doutorando em Educação, pela 
Universidade de Aveiro (Portugal). Mestre e bacharel em Administração, pela Fundação Getúlio Vargas. 
Licenciado em Matemática.  Especialista em Recursos Humanos, Gestão Educacional, Mentoring & Coaching. 
Tem formação em Liderança Educacional, pela PennState University (EUA).

RENATO CASAGRANDE
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Doutorada em Ciências da Educação pela Universidade do Porto é professora na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação na Universidade do Porto onde coordena o Observatório 
de Vida das Escolas integrado no CIIE, Centro de Investigação e Intervenção Educativas. Fez um 
Pós-Doutoramento no campo da Formação de Professores na Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, Brasil onde é professora convidada. Autora de inúmeras obras que se debruçam sobre 
a problemática da mediação educativa e pedagógica e a reconfiguração da profissão docente, 
desenvolve essa reflexão, sobretudo no domínio da Educação Básica, o que justifica a intervenção 
que tem vindo a desenvolver como formadora e consultora de Escolas inseridas em Territórios 
socialmente vulneráveis, os TEIP’s e em Projetos de Inovação Pedagógica, os PPIPs.

ARIANE INÊS COSME

Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC, onde também obteve seu título de 
Mestre em Engenharia de Produção de Mídia e Tecnologia. Especialista em Linguística Aplicada 
ao Ensino de Inglês (UFMG) e em Psicopedagogia (PUC Minas), iniciou sua trajetória acadêmica no 
Curso de Magistério e o Bacharelado, com Licenciatura em Letras. É formada em Programação 
Neurolinguística pela INLPTA-Londre e em Nuevos Aportes de la Psicopedagogia Clinica Ante El 
Diagnóstico de ADD/ADHA - Escuela Psicopedagogica de Buenos Aires. Como pesquisadora, é 
membro da SBNeC, da ABNp, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, da ABD, da ABDA, da 
SBGC, da ALAB, da IMBES, da IDA e da CHADD, entre outras organizações profissionais nacionais e 
estrangeiras. Idealizadora do Curso de Pós-Graduação em Neurociências e Psicanálise Aplicadas à 
Educação, da Faculdade São Camilo-MG. É palestrante em congressos e organizações educacionais 
e empresariais de renome em todo o país nas áreas de gestão educacional, neurociências, ensino 
e aprendizagem.

LUCÍLIA PANISSET

O prof. Celso dos Santos Vasconcellos é Doutor em Educação pela USP, Mestre em História e Filosofia da 
Educação pela PUC/SP, Pedagogo, Filósofo, pesquisador, escritor, conferencista, professor convidado de 
seminários de graduação e pós-graduação, consultor de secretarias de educação e responsável pelo Libertad 
- Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica

CELSO VASCONCELO
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Palestra 1: A atuação da neurociência a favor da aprendiza-
gem para a formação integral do educando. 
Palestrante: Marta Relvas

Oficina 1: Práticas educativas a serem desenvolvidas na es-
cola para garantir a educação integral do educando
Instrutora: Renata Aguilar

Palestra 2: Protagonismo discente e as novas práticas 
pedagógicas voltadas para a formação integral do ser         
humano.
Palestrante: Renato Casagrande

Palestra 3: O projeto pedagógico da escola que visa à for-
mação integral do educando.
Palestrante: Celso Vasconcelos

Oficina 2: Novos caminhos e práticas voltadas ao prota-
gonismo discente: analisando o trabalho desenvolvido em 
escolas portuguesas
Instrutora: Ariana Cosme

Palestra 4: Ética e valores morais para a formação integral 
do educando
Palestrante: Lucília Panisset

PROGRAMAÇÃO

DAS 08H ÀS 12H

DAS 14H ÀS 18H

26 DE MAIO - MANHÃ

26 DE MAIO - TARDE
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DATA
26 DE MAIO DE 2022

As aulas que serão ministradas das 14h às 18h00, terão aproximadamente 3h de apresentação 
dos palestrantes e 1h para perguntas e respostas.

CARGA HORÁRIA
08 HORAS

HORÁRIO
08 ÀS 12 HORAS E

14 ÀS 18 HORAS

AGENDA
ONLINE

AMBIENTE
VIRTUAL
 » O evento será realizado em ambiente virtual do EventOn NTC, com transmissão ao vivo, 

cujo registro do participante será efetivado, por meio da disponibilização de login e senha 
de acesso à sala do evento, por email, após confirmação de emissão de nota de empenho/
pagamento.

 » Para efetivação do registro de inscrição, o Contratante deverá informar no processo de 
inscrição dos participantes, os dados de nome e sobrenome, email e telefone.

              

É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

REPLAY: Os inscritos poderão ver/rever réplica (replay) do evento por mais 2 dias 
após a sua realização. 
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R$ 1180,00
por participante

 ■ Apostila digital especifica 
     do  seminário.

 ■ Certificado Digital.

PAGAMENTO

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome 
de Instituto NTC do Brasil LTDA 
CNPJ: 10.614.200/0001-98

Envio de Nota de Empenho / Ordem de Serviço ou 
Autorizaçã o de Fornecimento, com posterior pagamento 
na conta bancária indicada:

Banco do Brasil – 001
Agência: 1886-4 
Conta Corrente: 145397-1

OBS: Empresas e clientes particulares, poderão efetivar o 
pagamento através de:

 » Transferência bancária
 » Depósito

O cancelamento e/ou substituição de inscrição deverá ser solicitado por escrito, e 
será aceito se enviado para o endereço de e-mail eventosonline@ntceventos.com.br 
ou WhatsApp: (63)98444-4040, até 2 (dois) dias antes da realização do evento. Caso 
o participante/substituto não acesse a sala virtual na sessão agendada e na sessão de 
replay do evento, o valor da inscrição não será reembolsado. Será aceita a conversão 
do valor pago, em crédito para inscrição nos futuros eventos da NTC.

A NTC reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento ou ainda reagendar data/ 

horários de realização comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que não carac-

terizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação 

(material e moral).

INVESTIMENTO
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SCS Quadra 9 Bloco C Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001 Parte H 110 -
Asa Sul | Brasília

Ed. JK Business Center - Av. JK, Quadra 103 Sul, Rua SO 1, Sala 603/ 604 - 
Plano Diretor Sul, 77015-012 | Palmas

eventosonline@ntceventos.com.br

(63) 3212.1199 (63) 3212.1177 (63) 98444.4040

INFORMAÇÃO E
INSCRIÇÕES

www.ntceventos.com.br

SIGA A NTC NAS REDES SOCIAIS!

@NTCNT @ NTCINSTITUTO@NTC_EVENTOS


