Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação
Coordenação de Administração de Pessoas

Instituição
Nome do Curso

Carga Horária

CETEB
A adolescência e o ensino da língua inglesa

60

A aprendizagem criativa e o prazer de aprender

45

A comunicação em sala de aula

300

A construção do conhecimento e a aprendizagem significativa

45

A construção do processo de letramento: A leitura e a produção de textos

120

A criança com necessidades educacionais especiais na educação infantil

100

A escola dos nossos sonhos

60

A filosofia e as outras áreas do conhecimento

120

A filosofia e os temas transversais

180

A pedagogia do sucesso – uma prática pedagógica competente

120

A pesquisa no ensino da química – o professor pesquisador

100

A prática da alfabetização de jovens e adultos

300

A prática da alfabetização infantil

300

A prática docente no ensino da língua portuguesa

120

A prática pedagógica na educação infantil de qualidade

150

A qualidade na educação infantil

100

Abordagem psicopedagógica às dificuldades de aprendizagem

100

Aceleração da aprendizagem no ensino fundamental

320

Análise prática do discurso em diferentes contextos

40

Aprendizagem mediada pelas tecnologias

200

Atendimento pedagógico da pessoa surda

90

Atuação do orientador educacional na escola

100

Avaliação de EAD

200

Avaliação de projetos

280
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Avaliação educacional

280

Avaliação na alfabetização

280

Coerência e coesão na produção de textos

60

Como ensinar matemática na quarta série do ensino fundamental

120

COMO ENSINAR MATEMÁTICA NA TERCEIRA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL

120

Como se tornar um educador fascinante

60

Concepções educacionais e currículo em educação de jovens e adultos

120

Construção da identidade do educador da educação de jovens e adultos

150

Coordenação pedagógica

100

Criatividade no ensino da língua inglesa na infância

60

Desenho educacional

200

Desenvolvimento e aprendizagem da criança

150

Desenvolvimento e aprendizagem do deficiente visual

100

Desenvolvimento Humano E Aprendizagem Da Língua Inglesa

40

Desenvolvimento humano e aprendizagem da língua inglesa

40

Didática da matemática

180

Didática das ciências naturais

180

Didática do português

180

Educação à distância – visão geral

200

Educação profissional como política pública

180

Educar na diversidade: a inclusão do aluno no contexto escolar

120

Educar na diversidade: currículo e diversidade

120

Educar na diversidade: educação especial no Brasil e no mundo

100

Educar na diversidade: práticas pedagógicas

120

Eixos de trabalho na educação infantil

100

Epistemologia do conhecimento químico e contextualização do ensino da química

150

Estratégias de ensino – aprendizagem

80

Fundamentos da alfabetização

300

Fundamentos da educação ambiental para a docência

100
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Fundamentos da educação infantil

100

Fundamentos da gestão escolar

120

Gestão da qualidade dos processos e serviços educacionais

280

Gestão educacional compartilhada

280

Gestão na educação profissional: da teoria à prática

180

Gramática da língua portuguesa I

60

Gramática da língua portuguesa II

120

História, epistemologia do conhecimento físico e contextualização na prática docente

150

Interação professor – aluno e comunicação em sala de aula

45

Interação professor – aluno e sua implicação no processo ensino – aprendizagem

90

Interdisciplinaridade e planejamento integrado

40

Interpretação e produção de texto

40

Introdução à lingüística

40

Língua portuguesa comparada

40

Lingüística aplicada

40

Lingüística, Cultura E Sociedade

40

Literatura Brasileira

40

Metodologia da pesquisa e da produção científica

200

Metodologias do ensino da matemática para os anos finais do ensino fundamental

200

Métodos e técnicas de ensino

280

Múltiplos olhares sobre o aprendente jovem e adulto

300

Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

60

Novo paradigma da educação ambiental

100

O aluno como foco no processo ensino – aprendizagem e sua autoestima

45

O currículo escolar

40

O currículo na educação profissional

200

O Desafio da escrita – dominando a norma culta

200

O desafio da redação acadêmica

200

O educador como Artesão da Sabedoria

60
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O ensino da língua inglesa na idade adulta

60

O ensino da língua inglesa no contexto da educação brasileira

120

O estudo da áfrica em seus aspectos históricos e geográficos

200

O estudo da áfrica em seus aspectos teórico - metodológicos

200

O estudo da cultura e da presença negra no Brasil

200

O quê e como ensinar educação física na escola

60

O trabalho em grupos diversificados

300

Organização do ambiente de aprendizagem

200

Orientação educacional e profissional

200

Os papéis da memória e da emoção nos processos de ensino aprendizagem

60

Planejamento e elaboração de projetos

280

Planejamento e tecnologia do ensino da língua inglesa

120

Planejamento educacional

280

Prática do ensino da filosofia

120

Pressupostos filosóficos – metodológicos

40

Projetos e estratégias para o ensino da EJA

150

Psicologia para quem ensina

180

Recursos de retórica e oratória

60

Reflexões para o educador de adultos

300

Reflexões sobre o fazer pedagógico

180

Revisão Prática De Texto

60

Revisão prática de texto

60

Técnicas de estudos

140

Tecnologias e o ensino da matemática

200

Tendência do ensino de filosofia

150

Tendências atuais do ensino da língua portuguesa

100

Tendências do ensino de matemática: fundamentos teóricos e metodológicos

200

Tendências no ensino da física

150

Tendências no ensino de ciências e de biologia

150
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Teorias de aprendizagem

90

Tutoria

200
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