Currículo por aquisição de competências, avaliação e Enade
Brasília – DF, dia 25 de outubro de 2019
Ministrante: Drª Aparecida do Carmo Frigeri Berchior
PROGRAMA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

DCNs, perfil de egresso e competências;
Concepção de competências e de Currículo por aquisição de competências;
Concepção de currículo e blocos de conhecimento;
Eixos condutores dos feixes de competências: verticalidade e horizontalidade do currículo;
Alinhamento entre perfil do egresso, competências e saberes;
Matriz de referência de formação por competências e alinhamento do currículo;
Conceitos determinantes mobilizadores de competências e sua alocação no currículo;
Fluxos de aquisição de competências: referenciais suportes, raízes e decorrentes da formação;
Currículo por aquisição de competências e o impacto no processo ensino aprendizagem:
desenvolvimento dos movimentos da competência e comandos de aprendizagem;
j) Currículo por aquisição de competências, avaliação e Enade.
k) Área comum e feixes de competências: sustentabilidade financeira.
PÚBLICO ALVO: Diretores Acadêmicos, Coordenadores de cursos de graduação, Coordenadores de áreas
de conhecimento ou de áreas profissionais, Procuradores e Pesquisadores Institucionais, Supervisores de
cursos de graduação, Professores, membros de Núcleo Docente Estruturante e pessoas interessadas no tema.
OBJETIVO: propiciar aos participantes a compreensão de desenhos curriculares inovadores,
fundamentados na concepção de aquisição de competências. O curso objetiva, ainda, subsidiar a construção
de matriz de referência de formação, que fundamenta a modelagem de currículo por aquisição de
competências e, por conseguinte, da aprendizagem significativa, ferramentas fundamentais para o êxito no
ENADE.
MINISTRANTE: Aparecida do Carmo Frigeri Berchior - Doutora, com experiência em docência no ensino
superior (21 anos). Atuou em gestão acadêmica por 15 anos, exercendo as funções de pró-reitora e diretora
acadêmica; participou como elaboradora de itens e revisora didático-pedagógica do ENADE; elaborou itens
para o SAEB/INEP; foi membro do conselho curador da FUNADESP; foi avaliadora do GE – Guia do
Estudante e atualmente do Quero Educação/Estadão; compôs o BASIs como avaliadora institucional e de
cursos de 2006 a 2015. Consultora ad hoc do ILAPE e realiza cursos nas temáticas de qualificação
acadêmica e de indicadores de qualidades nas IES: ENADE, CPC e IGC; capacita gestores acadêmicos e
coordenadores de cursos para o desenvolvimento de currículo por aquisição de competências (matriz de
referência de formação); capacita docente para atuar com metodologias ativas e avaliação formativa
MATERIAL DIDÁTICO: CD-ROM contendo apresentação em power point e as DCNs
DATA: 25 de outubro/2019 (sexta-feira), das 8h30min às 12h30min e das 14h às 18h.
LOCAL: Auditório do San Marco Hotel – Brasília - DF
TURMA: 100 participantes.
INVESTIMENTO:
a) R$ 1.200,00 (individual) para inscrições efetivadas até 30/9/2019.
b) R$ 1.500,00 (individual) para inscrições efetivadas a partir de 1º/10/2019. (Almoço no hotel incluído:
almoço, água, refrigerante ou suco, servido no restaurante do hotel)
Consulte preços para grupos.
Observação: Os valores são líquidos para pagamento antecipado. O cálculo de impostos, quando cabível,
será acrescentado na NF.
BÔNUS NO INVESTIMENTO:
1
SRTVS Conj. D Lote 5 – Bloco A – Sala 403 – Centro Empresarial Brasília - CEP: 70340-907 – BRASÍLIA – DF
Fone: (61)-3963-4555 - E-mail: ilape@ilape.edu.br • www.ilape.edu.br

a) Inscrição efetivada por IES associada à ANUP, ABMES, ANACEU, ABRAFI, AMPESC, ANPI-IES,
RALEDUC, SEI: desconto de 20% sobre o total a ser investido. (A condição de associado deve ser
comprovada pelo interessado no ato da confirmação da inscrição).
b) Participantes de outros cursos do ILAPE: desconto de 25% sobre o total a ser investido.
c) Para clientes do ILAPE: desconto de 30% sobre o total a ser investido. No caso de mais de duas
inscrições da mesma instituição, a primeira terá bônus de 100%, mantido o bônus de 30% para as
demais. (O cliente deve estar em dia com os compromissos contratuais no ato da confirmação da
inscrição).
Observação: os bônus não são concedidos de forma cumulativa.
PAGAMENTO: Deverá ser feito através de depósito bancário: Banco Itaú – Agência 4395 – Conta corrente
07953-8 em nome do Instituto Latino-Americano de Planejamento Educacional - CNPJ 04.315.838/0001-25.
Enviar por e-mail (cursos@ilape.edu.br) o comprovante de depósito, devidamente identificado com o nome
do participante, para efetivação da inscrição.
CANCELAMENTOS: O cancelamento de inscrições confirmadas deverá ocorrer mediante comunicação
expressa do participante, observada a antecedência mínima de 48 horas em relação ao início do evento,
hipótese em que o participante poderá optar pelo recebimento da devolução de 50% do valor do investimento
ou pela transferência de sua inscrição para outro evento do ILAPE de valor semelhante. Cancelamentos fora
desse prazo serão considerados como no show, sem devolução do valor do investimento.
Caso não atingida a quantidade mínima de 30 inscritos para o curso, o ILAPE poderá cancelar a sua
realização, observada a antecedência mínima de 48 horas em relação ao início do evento, hipótese em que o
participante poderá optar pela devolução integral do valor do investimento ou pela transferência de sua
inscrição para outro evento do ILAPE de valor semelhante.
CERTIFICAÇÃO: certificado de qualificação expedido pelo Instituto Latino-Americano de Planejamento
Educacional, com a carga horária do curso.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
ILAPE – SRTVS, Conjunto D, Lote 5, Bloco A, Sala 403, Centro Empresarial Brasília - CEP: 70.340-907 –
BRASÍLIA DF.
▪

Telefone: (61) 3963-4555 – WhatsApp – 61-98408-7472

▪

E-mail: cursos@ilape.edu.br – ilape@ilape.edu.br

▪

Site: ilape@ilape.edu.br
▪

FICHA DE INSCRIÇÃO

Currículo por aquisição de competências, avaliação e Enade
Dados do Participante
Nome:
Instituição:
Cargo:

E-mail:

Endereço:
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CEP:

Telefone:

Cidade:

Celular:

Para criar uma network, permite a divulgação do seu e-mail entre os participantes?
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