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II SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO DA FAME 

PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 

 

DATA: 18/10/2019 

LOCAL: Faculdade de Medicina de Barbacena 

HORÁRIO: de 19 às 22h 

Nº DE VAGAS: 70 

MINISTRANTE: Profª Ms. Valeska Magierek 

 

MINICURSO / TEMA: A Aprendizagem nos Transtornos do Neurodesenvolvimento 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 03h 

 

OBJETIVOS 

- GERAL: Apresentar e discutir a Aprendizagem sob a perspectiva dos Transtornos do 

Neurodesenvolvimento 

 

- ESPECÍFICOS:  

� Apresentar os elementos da Aprendizagem no Desenvolvimento Típico; 

� Apresentar os elementos relacionados às dificuldades na aprendizagem 

relacionadas aos Transtornos do Neurodesenvolvimento; 

� Apresentar as principais dificuldades de aprendizagem relacionadas aos 

Transtornos do Neurodesenvolvimento; 

� Discutir a relação da aprendizagem e das comorbidades nos Transtornos do 

Neurodesenvolvimento; 

� Discutir as possibilidades terapêuticas que favoreçam a aprendizagem nos 

Transtornos do Neurodesenvolvimento. 

 

� JUSTIFICATIVA: 

O tema é de importância devido à mudança de paradigmas relacionados à 

Aprendizagem diante do aumento do número de crianças diagnosticadas com 
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Transtornos que afetam o desenvolvimento global, com repercussão direta no 

desempenho escolar. 

 

� EMENTA  

� Aprendizagem ‘normal’: a rota comum da aprendizagem em crianças 
típicas; 

� O que são as dificuldades de aprendizagem e como elas se relacionam 
com o desenvolvimento global da criança; 

� Breve introdução dos Transtornos do Neurodesenvolvimento; 

� A relação entre dificuldades na aprendizagem, Transtornos do 
Neurodesenvolvimento e desenvolvimento global; 

� A influência da neurobiologia nos processos de aprendizagem; 

� Possibilidades terapêuticas na aprendizagem de crianças atípicas: a 
importância da equipe interdisciplinar. 

 

� METODOLOGIA: 

 Aula expositiva dialogada, com apresentação de casos clínicos. 

 

� RECURSOS DIDÁTICOS: Projetor Multimídia. 

 

� PERSPECTIVAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

Favorecer melhor compreensão a respeito do complexo processo de aprendizagem e 

fornecer subsídios para a implementação de estratégias mais eficazes. 

 

� CRONOGRAMA 

De 19h às 19h10min - Abertura – Breve explanação de como ocorrerá o curso. 

De 19h15min às 20h45min – Apresentação assuntos teóricos – 1º momento 

De 20h45min às 21h55min – Possibilidades Terapêuticas - 2º momento  

22h – Encerramento 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

As inscrições deverão ser realizadas no site www.funjob.edu.br 

- IMPORTANTE: O valor da taxa de inscrição, pago previamente na própria 
Faculdade de Medicina de Barbacena, será de R$15,00 (quinze reais) e a inscrição só 
será considerada efetivada após o pagamento devido.  

**HORÁRIO PARA RECEBIMENTO: De 08h30min às 17h30min – Procurar 
profissionais Mara Marugeiro, Bárbara Elizabeth ou Antônio Marcos (Setor de 
Marketing) – Casarão da FAME 

- Da certificação: O participante receberá Certificado com a carga horária total de 06 
horas 

 


