Educação Internacional
O aluno será capaz de trabalhar em instituições de ensino com currículo internacional ou
passar a desenvolvê-lo em outras partes do Brasil e do mundo. Especializar-se no tema e
proceder para a pesquisa cientifica contribuindo academicamente para o seu
desenvolvimento.




Conhecimentos: O curso visa desenvolver competências e
habilidades pedagógicas, comunicativas e tecnológicas,
necessárias à atuação profissional no contexto da educação
internacional e bilíngue do mundo contemporâneo.

Habilidades: Bilinguismo, técnicas de ensino num contexto
globalizado, ampliação do pensar mundo e da mentalidade
internacional dos alunos, conhecimento aprofundado do processo de globalização
e mudanças tecnológicas que afetam o profissional e o aluno do século 21 e
estudo dos currículos e conceitos atuais de ensino na Educação Internacional.
Atitudes: A educação internacional requer o desenvolvimento de competências
pedagógicas, comunicativas e tecnológicas em consonância com a sociedade
contemporânea. Capacidade linguísticas, de interpretação cultural, tolerância,
entusiasmo com o fator internacional, curiosidade com técnicas tecnológicas de
ensino e interculturais são atitudes primordiais para o profissional da educação
internacional de nossos tempos.

Descrição do curso
Os termos: educação internacional e bilinguismo, nunca estiveram em tamanha evidência
na sociedade brasileira. Diante desse cenário, este curso tem como objetivo promover
estudo e discussão aprofundada sobre a educação no mundo e suas possibilidades
considerando a realidade brasileira num contexto globalizado. Nosso aluno ampliará seu
conhecimento de mundo e das técnicas de ensino num mundo transcultural e
hiperconectado. Ao concluir o curso, esse profissional se sentirá confiante para trabalhar e
ensinar em diferentes culturas e contextos linguísticos para alunos do século 21.

Diferenciais


Único curso no Brasil que oferece formação relacionada à Educação Internacional.



União de assuntos educacionais e o pensar mundo, resultando num profissional
com mentalidade internacional, capaz de desenvolver as mesmas características
aos seus alunos e ajudar na adaptação destes, provenientes de outras culturas.



Módulos em Inglês e desenvolvimento de uma comunidade de educadores com
mentalidade internacional.

Mercado de trabalho

Profissionais com especialização em Educação Internacional são muito requisitados por
escolas bilíngues e escolas internacionais não só do Brasil, mas no mundo todo. Além do
campo de trabalho da educação fundamental e ensino médio. Nossas universidades estão
passando por um processo de internacionalização e requisitam profissionais versáteis na
área, para docência e administração. Esta especialização também é uma grande adição ao
público em geral interessado em ampliar sua consciência internacional, áreas afins da
academia e produção cientifica acadêmica.



Pensamento histórico e crítico para o profissional do futuro na área educacional.



Educação internacional para uma mentalidade internacional



Aquisição da linguagem.



Letramentos em língua estrangeira: educação linguística e agência



Internacionalização, globalização no Brasil e no mundo: perspectivas históricas e
social



Bilingualismo



Currículo no ensino internacional



Concept based learning: inquiry (módulo em inglês)



Tecnologias digitais na educação – EAD



Métodos de avaliação e avalização no contexto internacional: assessment



Ensino e aprendizagem no contexto global



Consciência intercultural e desenvolvimento pessoal como educador internacional



Programas de internacionalização: estudos de caso

Carga horária total: 364 Horas

