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 • O que são competências socioemocionais;
 • A Importância de organizar as competências so-

cioemocionais;
 • Metodologia S.A.F.E - Desenvolvimento Intencio-

nal de competências socioemocionais; 
 • Avaliação de Competências Socioemocionais.
 • O problema cognitivo da avaliação do realizar e 

do compreender;
 • Método clínico de Piaget e avaliação escolar.
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Nos últimos 30 anos, a cultura de avaliação vem se consolidando 
no Brasil, embora nenhuma formação específica nessa área inte-
gra a formação inicial e mesmo as capacitações continuada dos 
professores.

Essa ausência de conhecimento justifica a falta de compreensão 
dos benefícios que a avaliação, seja processual formativa e mes-
mo as externas em larga escala, podem acrescentar ao trabalho 
do professor.

E para compreende-la é fundamental abordar seus elementos 
constitutivos partindo de sua determinação mais estrutural: o cur-
rículo praticado, pois é ele que manda na avaliação.

Nesse evento, espera-se que você aprenda esses fundamentos 
para compreender, praticar e bem utilizar os recursos da avalia-
ção, seja ela processual formativa ou externa em larga escala.

Nesse sentido vamos apresentar: a) referências curriculares claras 
permitem a elaboração de matrizes das avaliações que apoiam 
fortemente o trabalho do professor; b) os elementos da avaliação 
a partir das novas demandas da BNCC; c)  os efeitos da cultura 
digital, com redes interativas de comunicação; hipermídia, num sis-
tema aberto e dinâmico, acessível a qualquer hora em qualquer lu-
gar que impactam a escola, o currículo e a avaliação com as novas 
configurações de espaço e tempo.

SOBRE O
EVENTO

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

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

2www.ntceventos.com.br
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 • O que são competências socioemocionais;

 • A Importância de organizar as competências socioemocio-

nais;

 • Metodologia S.A.F.E - Desenvolvimento Intencional de 

competências socioemocionais; 

 • Avaliação de Competências Socioemocionais.

 • O problema cognitivo da avaliação do realizar e do com-

preender;

 • Método clínico de Piaget e avaliação escolar.

DESTAQUES

Compreender, praticar e bem utilizar os recursos da avaliação, 
seja ela processual formativa ou externa em larga escala, re-
fletindo o problema da avaliação cognitiva de competências e 
aprendizagens, e ainda, como devem ser avaliadas as compe-
tências socioemocionais.

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 e
redes de ensino.

PÚBLICO ALVO 

O conteúdo programático do seminário será abordado me-
diante palestras e oficinas ofertadas por renomados pro-
fessores. O seminário propiciará perfeita interação entre os 
palestrantes e participantes por intermédio comunicação via 
“chat” e áudio “on line”.

METODOLOGIA
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Porque você vai conhecer as funções da avaliação 

escolar e suas características cognitivas;

Porque você vai aprender o que são competên-

cias e como as avaliarmos em uma perspectiva 

cognitiva;

Porque você vai aprender o que são habilidades 

e como as avaliarmos em uma perspectiva cogni-

tiva;

Porque você vai aprender na prática com traba-

lhar com a BNCC;

Porque você quer prestar serviços de educação 

de qualidade;

Porque você vai aprender sobre metodologias 

ativas;

Porque você vai trocar experiências com outros 

profissionais da educação;

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?



5www.ntceventos.com.br

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

EMILIO MUNARO
consultor especializado em educação, conferencista, palestrante, educador e professor de inglês, certificado 
pela Universidade da Pennsylvania (Professional Proficiency in English, TOEIC, (USA). É graduado em Tecnologia 
da Informação pela Universidade Mackenzie e tem MBA Internacional pela Rotman Business School, 
Universidade de Toronto no Canadá. Durante os últimos 25 anos, foi executivo de empresas multinacionais 
americanas, entre elas, IBM e McAfee, onde inclusive assumiu como CEO da McAfee no Brasil. Como primeiro 
Diretor de Educação da Microsoft no Brasil e Ex-Vice-presidente do Instituto Ayrton Senna especializou-se no 
estudo e pesquisa da educação pública brasileira e mundial, com foco em desenvolvimento socioemocional, 
tecnologia e inovação. Foi apontado pela Planeta Educação dentre os “12 Mais Relevantes Pensadores 
de Educação Contemporânea no Mundo” em 2012. É membro do Movimento Todos Pela Educação e do 
Conselho de Administração da ONG Cidadão Pro Mundo, onde leciona como professor voluntário de inglês 
há mais de 15 anos para alunos em comunidades carentes em São Paulo. Apaixonado por antropologia, 
sociologia e história já esteve em 111 diferentes países no mundo.

Graduado (1966) em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São José do Rio Preto, Mestre 
(1970), Doutor (1973) e Livre Docente (1983) em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Membro da 
Academia Paulista de Psicologia e Professor Emérito pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
(USP) onde exerceu o cargo de Professor Titular. Foi professor e orientador no Programa de Pós-graduação 
em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, neste instituto, tendo orientado 83 teses de doutorado 
e dissertações de mestrado. Atualmente, integra a Cátedra de Educação Básica no Instituto de Estudos 
Avançados, USP, é assessor do Instituto Pensi, Fundação José Luiz Egydio Setubal, membro do Comitê Científico 
do Núcleo Ciência pela Infância, e membro da Diretoria da ANEBHI (Associação Nacional de Educação Básica 
Híbrida). Estuda o valor dos jogos e brincadeiras na Psicologia, Educação e Saúde, bem como a importância 
da promoção dos processos de aprendizagem e desenvolvimento em crianças e jovens.

LINO DE MACEDO

Normalista, pedagoga, doutora em educação, fundadora da Faculdade de Educação da UNICAMP, 
foi diretora do INEP onde criou e coordenou o ENEM e o ENCCEJA,1998-2002; desenvolveu sistemas 
de currículo e avaliação para escolas, municípios e estados. Foi presidente do INEP 2016-29019. 
Faz parte dos Conselhos: Todos pela Educação, Movimento pela BNCC desde 2016 e do Conselho 
Cientifico da ABAVE desde 2018. É presidente da ANEBHI desde 2020 e pesquisador hors concours 
na Cátedra de Educação Básica do IEA/USP desde 2021.

MARIA INÊS FINI
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Palestra 1: Desenvolvendo e Avaliando Competências So-
cioemocionais
Palestrante: Emilio Munaro

Palestra 2: Como avaliar em uma perspectiva cognitiva?
Palestrante: Lino de Macedo

Palestra 3: Avaliar bem para mais e melhor aprendizagem
Palestrante: Maria Inês Fini

PROGRAMAÇÃO

DAS 08H ÀS 09H

DAS 09H ÀS 10H30

DAS 10H30 ÀS 12H

02 DE SETEMBRO
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DATA
02 DE SETEMBRO 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
04 HORAS

HORÁRIO
08 ÀS 12 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. 



www.ntceventos.com.br

R$ 590,00
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


