Extensão Universitária

Unifieo oferece cursos de Diagnóstico Básico
em Psicopedagogia e Plataforma Moodle
Os cursos serão realizados em abril e oferecem certificado da instituição

Os Cursos de Extensão Universitária são grandes aliados para agregar maior
conhecimento na área de graduação. Eles são uma opção para que o aluno
acompanhe as tendências do mercado de trabalho e desenvolva habilidades
específicas em sua área.
Em abril, o Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) realiza dois cursos, um na área
de psicopedagogia e outro relacionado à informática.
Na área de Psicopedagogia será oferecido o Curso de Diagnóstico Básico, de
13 de abril a 08 de junho, com aulas aos sábados e carga horária de 36 horas.
O módulo irá oferecer ao aluno o aprendizado de testes e avaliação para um
adequado processo diagnóstico psicopedagógico. Além disso oferece
experiência prática deste processo na clínica-escola do UNIFIEO, com
supervisão dos casos atendidos. O valor é de R$ 1000,00 (ou 4 x R$ 250,00) e
as inscrições podem ser realizadas até 10 de abril.
Já o Curso na Plataforma Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning)
refere-se a um sistema de gerenciamento para a CRIAÇÃO DE CURSOS
ONLINE (também chamados de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA). O
curso EAD será realizado de 24 de abril a 02 de junho com carga horária de 40
horas e visa capacitar o aluno ao uso da ferramenta. O valor é de R$ 200,00 e o
prazo para inscrições é até 22 de abril.
Os Cursos de Extensão do UNIFIEO atendem à diversas áreas do saber. São
cursos de curta duração, destinados a graduandos, graduados, pós-graduandos,
pós-graduados e à comunidade em geral, inclusive aos aposentados. A
presença em 75% das aulas no curso, garante certificado aos concluintes.
O pagamento do curso é facilitado e pode ser parcelado em até 4 vezes no cartão
de crédito.
Para mais informações acesse o site Unifieo.br ou ligue no tel: (11) 3681-6000.

SAIBA MAIS

Diagnóstico Básico de Psicopedagogia
Duração: 36 horas
Data: 13/04 a 08/06/2019
Horário: 08h às 12h

Aulas: Sábados
Inscrições até:10/04/2019
Investimento: R$ 1000,00 (4 x R$ 250,00 no cartão de crédito)
Conteúdo:
Aula 1: Entrevista inicial, Vínculo com o paciente, Teste da Essência, Teste da
Família, Teste da Família Cinética e Par Educativo
Aula 2: Caixa de Areia (Sandplay) e Hora do jogo
Aula 3: Modalidade de Aprendizagem e Provas Piagetianas
Aula 4: Teste Bender e TAP (Teste Aperceptivo Psicopedagógico)
Aula 5: Anamnese, EOCA (Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem),
Entrevista Devolutiva, Relatórios, Laudos e Encaminhamento

Pré-requisitos:
Estudante de graduação ou pós-graduação de Psicopedagogia
Estudante de Psicologia
Psicopedagogos
Psicólogos Escolares ou que atuem na área Escolar/Educacional

Curso na Plataforma Moodle
Duração: 40 horas
Data: 24/04/2019 a 02/06/2019
Horário: Livre
Aulas: EAD
Inscrições até: 22/04/2019
Investimento: R$ 200,00

Conteúdo:
O que é Moodle?
O que são recursos?
O que são blocos?
O que são fóruns e para que servem?
Administração de cursos

Pré-requisitos:
Não há pré-requisito
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