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II Simpósio de Neurociências e Educação de Curitiba - A Emoção na Inclusão Escolar 

 

Coordenação: Prof. Cezar Laerte Natal e Profª. Rosani Kinasz 

 

09/05 

19h00 – Recepção dos inscritos, entrega das pastas e coquetel de abertura. 

 

19h45 – Abertura 

 

20h00 – Palestra: 

“Alterações cerebrais nas dificuldades de aprendizagem: o dilema do ovo e da galinha” 

Prof. Fernando Mazzilli Louzada 

 

Currículo resumido: 

Mestre e doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo (USP) e pós-doutor pela Harvard Medical School (EUA). Autor dos livros “Relógios Biológicos e 

Aprendizagem” (EDESPLAN) e “O Sono na Sala de Aula” (VIEIRA & LENT). Atualmente é Professor 

Associado da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e bolsista produtividade em pesquisa do CNPq. 

 

Sinopse da palestra: 

Nas últimas décadas, pesquisadores têm descrito inúmeras alterações genéticas associadas a alterações 

na estrutura e no funcionamento cerebral que, por sua vez, estão associados a distúrbios e transtornos de 

aprendizagem. Esta perspectiva biológica muitas vezes se contrapõe à perspectiva educacional, gerando 

profundas divergências entre profissionais da área médica e educadores nos procedimentos de diagnóstico 

e intervenções relacionadas às dificuldades de aprendizagem. Pretendemos explorar aspectos relevantes 

destas divergências, com o objetivo de propor alternativas para a superação do problema. 

 

10/05 

19h30 – Palestra: 

“Interfaces da inclusão escolar na Síndrome de Down” 

Profª. Maria de Fátima Minetto 

 

Currículo resumido: 

Doutora em Psicologia pela UFSC. Mestre em Educação pela UFPR. Especialista em Educação Especial 

pela UFPR. Graduação em Psicologia pela UTP, Terapeuta Familiar Sistêmica (INTERCEF). Professora 

adjunta do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação da UFPR e da Faculdade Evangélica do 

Paraná. Atuando principalmente nos seguintes temas: aprendizagem, inclusão escolar e suas 
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particularidades, psicologia escolar, relações familiares, intervenção precoce. É autora do livro: "O currículo 

na escola inclusiva: entendendo esse desafio." da editora Ibpex, dentre outros materiais didático-

pedagógico, artigos e capítulos de livros. 

 

Sinopse da palestra: 

A inclusão da criança com a Síndrome de Down na escola regular é uma das mais frequentes. O 

diagnóstico precoce e as redes de apoio que se estabeleceram nos últimos anos favoreceram que a 

inclusão aconteça desde a educação infantil. Muitos questionamentos surgem; o que é fundamental ser 

observado no trabalho na educação infantil?  No ensino fundamental, o que fazer se a alfabetização não 

está acontecendo? Quando fazer retenções ou progressões?  Todos os casos precisam de adaptação ou 

adequação nos currículos? A tutoria é necessária em todos os casos?  Como organizar uma parceria com 

a participação da família? Como administrar essas interfaces?  

 

21h00 – Palestra: 

“TDAH e Dislexia – o desafio do diagnóstico à inclusão” 

Dr. Paulo Breno Noronha Liberalesso 

 

Currículo resumido: 

Médico do Departamento de Neurologia Infantil do Hospital Pequeno Príncipe. Chefe do Programa de 

Residência Médica em Neurologia do Hospital Pequeno Príncipe. Pós-graduado em Epileptologia. Mestre 

em Neurociências. Doutor em Distúrbios da Comunicação Humana / Otoneurologia. Autor dos livros: 

“Estado de mal epiléptico – padrões eletrográficos e morbimortalidade” (2008). “Manual de diagnóstico e 

tratamento das epilepsias na infância” (2009). “Estudo etiológico e legislativo sobre a surdez” (2011). 

“Processamento auditivo central e a neurofisiologia do sono” (2012). 

 

Sinopse da palestra: 

O transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade é, nos dias atuais, uma das principais 

desordens neuropsiquiátricas da infância e adolescência chegando a comprometer até 10% de todas as 

crianças em idade escolar. É causa comum de baixo rendimento acadêmico e, seu não tratamento, 

aumenta o risco futuro de doenças psiquiátricas de maior gravidade, assim como o uso de drogas ilícitas, 

depressão maior e suicídio. Por estes motivos, seu diagnóstico correto, precoce e embasado nos 

fundamentos da moderna neurociência, é de fundamental importância. 

 

A Dislexia, entendida de forma abrangente como a impossibilidade ou dificuldade da aquisição da leitura e 

escrita, talvez seja uma das doenças neurológicas mais subdiagnosticadas em nosso meio. É comum que 

as crianças passem anos enfrentando esta dificuldade sem que o diagnóstico correto seja firmado. Trata-se 
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de uma doença neurológica com bases neuropatológicas bem estabelecidas. O tratamento precoce está 

relacionado ao sucesso terapêutico na grande maioria dos casos. 

 

11/05 

07h30 – Café da manhã 

 

08h15 – Palestra: 

“A dor e a delícia da educação” 

Prof. Eugênio Pereira de Paula Júnior 

 

Currículo resumido: 

Neuropsicólogo (CRP-08/06099), mestre e especialista em educação. Consultor em psicologia 

escolar/educacional, psicologia esportiva e educação. Professor universitário. Autor dos livros “Cérebro 

S.A.: Neuropsicologia para Crianças” e “A Psicologia Educacional na Formação do Pedagogo e Outros 

Educadores”. 

 

Sinopse da palestra: 

A palestra faz uma leitura da educação em seus componentes positivos (rede neuronal frontal) e negativos 

(rede neuronal límbica). Traz reflexões sobre a relação do aluno com a aprendizagem e com o ambiente 

escolar. Também traz reflexões sobre a relação do educador com a tarefa/desafio/prazer de educar. 

Finaliza com a possibilidade de se construir comunidades educacionais hígidas, tanto para alunos quanto 

para educadores. 

 

09h20 – Palestra: 

“A neurociência e a afetividade como aliadas ao processo de desenvolvimento educacional do 

deficiente intelectual” 

Profª Eliana Patrícia Pereira 

 

Currículo resumido: 

Mestranda em Educação pela Universidad Americana – Universidad Nacional de Asunción. Especialização 

em Atendimento Educacional Especializado. Licenciatura Plena em Educação Física. Professora da 

disciplina de Educação Física Adaptada da Faculdade Dom Bosco. Professora do Curso de Pós-graduação 

em Atendimento Educacional Especializado, pela Faculdade Guairacá – Disciplina Deficiência Intelectual. 

Coordenadora do Projeto de Extensão – Natação sem Limites – voltado para atendimento de crianças e 

adolescentes com deficiência intelectual. 

 

Sinopse da palestra: 
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A afetividade sempre me pareceu ligada à educação, mas não a afetividade assistencialista que permeou a 

educação especial durante algumas décadas, mas aquela que entende o desenvolvimento neurológico, 

como uma resposta a conquistas de um aprendizado significativo. Intuitivamente, professores, pais e 

educadores sempre perceberam a importância dos laços afetivos no processo de educação. Desta forma, 

no campo científico, muitas pesquisas caminham na direção de entender de que forma a afetividade se 

relaciona com a educação. A neurociência contribui com a perspectiva de aprendizagem escolar da criança 

com deficiência quando promove práticas pedagógicas mais consistentes e assertivas, pautadas em 

evidências científicas, visando a promoção de aprendizagens que possam atender às diferenças para 

educar na diversidade. O Educador deve conhecer e reconhecer as estruturas cerebrais como interfaces da 

aprendizagem, devendo utilizar esses conhecimentos como práxis em sala de aula, na promoção do 

desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social, redimensionando o sujeito para que ele desenvolva 

autonomia nos diversos ambientes sociais. Wallon atribui às manifestações da vida afetiva as emoções 

como um papel fundamental no processo de desenvolvimento humano. Desta forma, entender a 

contribuição desta ferramenta ao processo de aprendizagem e desenvolvimento, torna o professor mais 

apto a enxergar as capacidades em seus alunos e não as incapacidades. 

 

10h30 – coffee break 

 

10h45 – Palestra: 

“Aspectos socioemocionais e de aprendizagem do aluno com Altas Habilidades/Superdotação” 

Profª. Denise M. Matos P. Lima 

 

Currículo resumido: 

Doutoranda e Mestre em Educação pela UFPR; Especialista em Altas Habilidades/Superdotação (2008); 

Educação Especial (2000); Metodologia do Ensino (1997) e Graduada em Letras (1988). Professora da 

Sala de Recursos para alunos com Altas Habilidades/Superdotação no Instituto de Educação do Paraná, 

atualmente atuando como técnica pedagógica no Departamento de Educação Especial e Inclusão 

Educacional da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Sócia fundadora da ACASAH - Associação 

Curitibana de Apoio às Altas Habilidades/Superdotação e membro do CONBRASD - Conselho Brasileiro 

para Superdotação.  

 

Sinopse da palestra: 

Pouco divulgada e, por isso, pouco estudada no Brasil até meados da década de 90, as altas 

habilidades/superdotação ganhou força no final desta década e passou a receber maior atenção dos 

educadores e do governo brasileiro. Por vezes, este assunto torna-se alvo de curiosos, exploradores e 

sensacionalistas, que promovem e reforçam os mitos, formando opiniões e divulgando concepções 

equivocadas. Este procedimento social inadequado tem como resultado um grande prejuízo para a 
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educação deste alunado, pois promove, naqueles que possuem pouco conhecimento sobre o assunto, 

temor e insegurança. A inclusão dos alunos superdotados está pautada, principalmente, no conhecimento 

de como ocorre o desenvolvimento social e emocional destes, pois, é a partir daí que o professor e/ou 

profissional que atua com este público poderá organizar experiências diferenciadas e desafiadoras de 

aprendizagem. 

 

11h50 – Palestra: 

“A música na inclusão escolar” 

Prof. Guilherme Gabriel Ballande Romanelli 

 

Currículo resumido: 

Violinista e violista atuou em orquestras sinfônicas, grupos de câmara e gravação de CDs. Formado em 

Educação Artística – Habilitação em Música. Mestre e doutor em Educação pela UFPR. Autor de diversos 

livros e artigos relacionados à educação musical. Atualmente, ministra aulas nos cursos de Pedagogia, 

Educação Musical e Tecnologia em Construção de Instrumentos da UFPR e orienta alunos de mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Música dessa Universidade. 

 

Sinopse da palestra: 

A música tem uma estreita ligação com o espaço escolar, especialmente na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Entretanto, ao longo das próximas etapas da escolarização é comum 

observar como essa arte perde espaço na matriz curricular, tornando-se uma prática essencialmente social, 

especialmente fora das aulas.  

 

A presente palestra abordará o espaço da música na educação, contemplando suas funções contextualista 

e essencialista, assim como seus benefícios no processo de inclusão. 

 

13h00 – Mesa Redonda 

 

13h30 – Encerramento 


