
  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
  Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação  

INFORMATIVO DE CURSO 

NOME DO CURSO: Pesquisa: Transtornos Funcionais Específicos 

Modalidade:                      (  X  ) Híbrido                                                                                              (   ) Presencial 

Gerência: 
Gerência de Pesquisa, Formação e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e das Oficinas 

Pedagógicas 

Objetivo geral: 

O curso propõe contribuir para que o professor e o profissional da educação básica reflitam a respeito de sua 
realidade educacional e esteja pautada por meio da pesquisa, em que a escola com estudantes diagnosticados e 
muitas vezes rotulados com transtornos funcionais específicos ( TDAH, DISLEXIA, DPAC, TC e outros)  evadem, 
reprovam.Nesse sentido a pesquisa vai oportunizar o professor a compreender essa realidade e resignificar sua 
atuação. 

Carga horária: Total: 120h 
Horas Presenciais: 30h 

Total de Encontros Presenciais: 10 
Horas indiretas: 36h AVA: 54h 

Público-alvo: SEAA  (Pedagogos e Psicólogos), Professores de todas as modalidades de ensino que atendem alunos com 
transtornos funcionais específicos . 

Pré-requisito: 
Certificado do curso Desenvolvimento Humano,  Aprendizagem e os Transtornos Funcionais Específicos oferecidos 

pelo EAPE, anos de 2014 a 2018 encaminhar o certificado por e-mail: cet.eape@gmail.com 

Critérios de seleção: Sorteio. 

Nº de vagas 10 (10 por turma) 

Apresentação do curso: 

O curso Pesquisa e Intervenção: Desenvolvimento Humano. Aprendizagem e os  Transtornos Funcionais 
Específicos, propõe contribuir para que o professor e o profissional da educação básica reflitam a respeito de sua 
realidade educacional , por meio de um exercício reflexivo de sua prática pedagógica , a fim de instrumentalizar-se 
par a análise  das questões teórico- práticas relacionadas  aos desafios e possibilidade da educação  de uma escola 
com estudantes diagnosticados  com transtornos funcionais específicos ( TDAH, DISLEXIA, DPAC, TC e outros) com 
base em pesquisa realizada na própria escola de atuação. 
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Conteúdos: 

Raízes histórico-filosóficas e fundamentos da ciência e do método. 
Conceito e tipos de pesquisa. 
Temas: construção do projeto, escolha de um único transtorno funcional específico, discussão e análise de 
resultados. 
Apresentação da pesquisa e intervenção realizada com os resultados, sempre no semestre/ano seguinte no curso de 
Desenvolvimento Humano, Aprendizagem e os Transtornos Funcionais Específicos de 80h. 
 
 
 

Turma Local e endereço 
Período do curso Dia da 

semana 
Turno 

Horário de aula Formador(es) 

Início Término Início Término  

 
T- 1 

 

EAPE – SGAS 907, Área 
Especial A 28/3/19 04/7/19 Quinta feira matutino 8h30 11h30 Dearose Rodrigues Nunes Maia 

 
Gerência -  

___/___/_____ 
Diretoria - DIAP 
___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 
___/___/______ 

Chefia do EAPE 
___/___/_____ 

 


