EDITAL nº 002 de 17 de Janeiro de2020

O Diretor da NOVA FACULDADE, Pablo Fernandes Bittencourt, faz saber aos interessados que estão abertas
as inscrições para os cursos de Pós-Graduação, conforme quadro abaixo:
I -CURSOSOFERTADOS
Cursos

Duração

Objetivo

Alfabetização e Letramento

18 meses

Objetiva-se, com o curso de Especialização em Alfabetização
e Letramento, a formação de professores-pesquisadores aptos
ao desenvolvimento de métodos e intervenções eficientes e
eficazes no trabalho de alfabetização para crianças com
dificuldades de aprendizagem; compreender a importância
científica da Alfabetização e Letramento, na aquisição da
leitura e da escrita; aprimorar seus conhecimentos em relação
à Alfabetização de jovens e adultos, repensando, nesse
sentido, as questões da Alfabetização no país, valorizando o
letramento como ponto de partida para o trabalho de aquisição
dos processos de leitura e escrita.

Direito Educacional

18 meses

360h

Gestão Educacional

18 meses

Objetiva-se, com o curso de Especialização em Direito
Educacional a formação técnico-profissional sendo destinada
à capacitação neste ramo específico, além de formar docentes
para o ensino superior. Visa, também, complementar, ampliar
e desenvolver o nível de conhecimento teórico-prático nesta
área do saber, formando especialistas no assunto.
O curso tem por objetivo formar especialistas capazes de
trabalhar com diferentes propostas político-pedagógico.
Oferece condições para atuação no cotidiano escolar,
propondo alternativas de intervenção nos contextos
administrativo
e
pedagógico,
de
instituições
de
ensino articulando-se em 3 (três) núcleos que se interrelacionam
na
organização
do
currículo:
profissionais com intervenções administrativo-pedagógicas da
escola, pesquisadores em educação e profissionais com
intervenções administrativo-pedagógicas em espaços não
escolares.
Formar profissionais capacitados para atuarem em unidades
escolares de caráter público e privado, Secretarias de
Educação, ONGs, Projetos Educativos, etc. Propiciando
espaços para a reflexão acerca do papel do Gestor
Educacional, do Coordenador Pedagógico, da Supervisor
escolar e da Orientador educacional na construção de uma
escola maisautônoma e crítica, visando à transformação social,
possibilitando a compreensão quanto à organização e ao
funcionamento do projeto político-pedagógico no contexto
escolar, tendo em vista o desenvolvimento de um trabalho
eficiente e integrado com o meio inserido

440h

Oferecer conhecimentos aos profissionais que lidam com os
diversos sujeitos e sua aprendizagem, focando os portadores
de necessidades especiais. Objetiva ainda proporcionar uma
formação ampla que passa pelos conceitos de ciências
neurológicas, psicopedagogia, educação especial, deficiência
intelectual, transtornos globais do desenvolvimento bem como
apresentar recursos e técnicas para que os profissionais
estejam aptos a lidar com o desenvolvimento, comportamento

360h

Gestão

Educacional

com 24 meses

habilitações em Supervisão Escolar,
Coordenação
Pedagógica
e
Orientação Educacional

Neuropsicopedagogia

18 meses

Carga
horária
360h

360h

1

e a aprendizagem.

Psicopedagogia – com ênfase
em Neuroaprendizagem.

24 meses

Qualificar educadores e outros profissionais para o
atendimento psicopedagógico institucional, oferecendo sólida
formação teórica e prática, preparando-os para lidarem com as
necessidades especiais de crianças, adolescentes e adultos.

600h

Tecnologias Aplicadas à
Educação

18 meses

Favorecer a formação crítica e criativa do aluno pósgraduando, destacando seu papel profissional como educador
na nossa sociedade do conhecimento; Desenvolver atividades
de pesquisa, em projetos que usem tecnologia como
ferramenta para desenvolvimento de habilidades e
conhecimento, apresentando autonomia intelectual e espírito
investigativo; Analisar os fundamentos sobre o uso de
tecnologias em projetos pedagógicos refletindo sobre o
contexto
sócio-histórico-econômico-cultural
que
os
consolidaram, relacionando-os às novas necessidades
educacionais; Propiciar momentos de reflexão para que
profissionais do segmento de educação desenvolvam
habilidade crítico-reflexiva sobre as vantagens e desvantagens
do uso da Tecnologia em projetos educacionais; Ampliar a
compreensão de concepções acerca de uso do computador em
atividades pedagógicas e refletir sobre as respectivas
implicações para o exercício de aulas motivadoras e eficazes;
Reconhecer o potencial das ferramentas tecnológicas para a
produtividade pessoal, dos alunos e equipe de trabalho, como
também identificá-las como altamente eficazes na liderança de
outras pessoas e para a solução de problemas; Analisar e
identificar as características dos softwares de aprendizagem
para aplicação em diferentes grupos.

360h

II- TURNO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO

Os cursos são organizados em módulo,com disciplinas ministradas presencialmente em sábados
quinzenaisno turno Integral (7h30min as 12h e 13h as 17h30min).
III - VAGAS

Serão ofertadas 45 vagas para cada curso.
IV - CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃOE MATRÍCULA
Os candidatos interessados deverão:
1. Efetuar a inscrição no site www.novafaculdade.com.br->Pós Graduação
2. Comparecer na secretaria de Pós-Graduação no período de 27/01/2020 a 07/02/2020 para realizar a matrícula com
os seguintes documentos: ( original e cópia).Os candidatos para o curso de TECNOLOGIAS APLICADAS À

EDUCAÇÃO deverão aguardar o contato da Instituição para realização da matrícula.





Documento de identidade (exceto CNH) e CPF;
Certidão de Nascimento ou casamento;
Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação;
Obs.: O certificado de conclusão será aceito apenas para inscrição e matrícula. Para fazer jus ao
Certificado da Especialização, além de cumprir os requisitos acadêmicos do curso, o estudante deverá
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obrigatoriamente entregar cópia do Diploma de Graduação e apresentar o documento original para
autenticação.
Histórico escolar do curso de graduação;
Comprovante de Endereço
Foto 3x4
Para o candidato estrangeiro, poderá ser solicitada documentação complementar, após análise inicial. Os
documentos necessários para esta situação serão requeridos pela secretaria do curso, em atendimento à
legislação vigente;
3. O candidato, ao se inscrever, aceita as condições constantes no presente edital, delas não podendo
alegar desconhecimento.

V–PAGAMENTO
O pagamento da matrícula deverá ser feito na data de entrega da documentação acima, exceto para o curso de
Tecnologias Aplicadas á Educação que o pagamento será feito após a confirmação da turma.
VI - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Ao estudante que cumprir com todos os requisitos previstos nos Regulamentos e Projeto Pedagógico
dos Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” da NOVA FACULDADE, será conferido o Título de
Especialista, sendo entregue o respectivo Certificado e o Histórico Escolar.
VII- DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A Nova Faculdade se reserva do direito de não iniciar turmas com menos de 60% de aluno
matriculados.
2. Não é permitida a permanência nas dependências da NOVA FACULDADE, de crianças ou pessoas
que não estejam matriculados nos cursos.
3. Os candidatos que já possuem outro curso de Pós-Graduação, caso queira aproveitar as
disciplinas, deverão entregaro histórico escolar e os planos de ensino até o dia 10/02/2020.
Após o início das aulas não será aceito solicitação de aproveitamento de estudos .
4. Casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da Faculdade.
Contagem-MG, 17 de Janeiro de 2020.

Pablo Fernandes Bittencourt
Diretor Geral
NOVA FACULDADE
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