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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO APERFEIÇOAMENTO/ESPECIALIZAÇÃO - INSCRIÇÕES ABERTAS 
 

 Especialização em Educação Biocêntrica (510 h/a) – (Inscrição R$ 70,00 + matrícula R$ 300,00 + 18 
parcelas de R$ 300,00) 

Funcionamento: O curso funcionará de forma modular, uma vez por mês às sextas-feiras no horário de 
18h30min às 21h10min, sábados no horário de 8h as 18h20min e domingos no horário de 8h às 17h. 
 
 Especialização em Educação Inclusiva (480 h/a) – (Inscrição R$ 90,00 + matrícula R$ 275,00 + 18 

parcelas de R$ 275,00) 
Funcionamento: Período intensivo de aula nos meses de janeiro e julho (segunda a sexta-feira, das 18h30 
às 21h30). Demais meses – semanas alternadas aos sábados no horário de 08h às 12h e de 13h às 17h. 
 
 Especialização em Formação de Formadores (465 h/a) – (Inscrição R$ 70,00 + matrícula R$ 250,00 + 

18 parcelas de R$ 250,00) 
Funcionamento: Período intensivo de aula em janeiro de 2ª a 6ª feira no horário de 8h às 12h30min. No 
mês de julho de 2ª a 6ª feira no horário de 17h às 21h. Nos demais meses somente aos sábados no 
horário de 8h às 12h30min. 
 
 Especialização em Formação de Professores para o Ensino de História (480 h/a) – (Inscrição R$ 90,00 

+ matrícula R$ 290,00 + 18 parcelas de R$ 290,00) 
Funcionamento: Janeiro e Julho – módulos concentrados de 2ª a 6ª feira no horário de 17h30min às 
21h30min. Demais meses somente aos sábados no horário de 8h às 12h. 
 
 Especialização em Gestão Escolar (470 h/a) – (Inscrição R$ 90,00 + matrícula R$ 290,00 + 18 parcelas 

de R$ 290,00) 
Funcionamento: No mês de janeiro e julho as aulas ocorrerão de 2ª a 6ª feira no horário de 17h30min às 
21h30min. Nos demais meses em sábados alternados no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h. 
 
 Especialização em Metodologia do Ensino de Matemática (450 h/a) – (Inscrição R$ 70,00 + matrícula 

R$ 250,00 + 18 parcelas de R$ 250,00) 
Funcionamento: Nos meses de janeiro e julho, as aulas serão de segunda a sexta no horário de 17h30min 
às 21h30min. Nos demais meses, somente aos sábados no horário de 8h às 12h30min. 
 
 Especialização em Neurociência e Educação (450 h/a) – (Inscrição R$ 100,00 + matrícula R$ 400,00 + 

18 parcelas de R$ 400,00) 
Funcionamento: O curso funcionará de forma modular, uma vez por mês às sextas-feiras no horário de 
18h30min às 21h10min, sábados no horário de 8h as 18h20min e domingos no horário de 8h às 17h. 
 
 Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (570 h/a) – (Inscrição R$ 90,00 + matrícula 

R$ 300,00 + 20 parcelas de R$ 315,00) 
Funcionamento: O curso funcionará de forma modular, uma vez por mês às sextas-feiras no horário de 
18h30min às 21h10min, sábados no horário de 8h as 18h20min e domingos no horário de 8h às 17h 
 

Documentos Necessários: (xerox) 
 Diploma e histórico da graduação  
 Currículo (comprovado) 
 RG; CPF e comprovante de endereço 
 01 foto 3x4  
 Depósito da taxa de inscrição:  

Banco: Bradesco – Conta: 11.248-8 – Ag. 649-1 
INFORMAÇÕES  

TELEFONE: 3101-9866 
E-MAIL: latosen.ced@uece.br 

INSTAGRAM: especializacaouece.ced 


