
CURSO: PRESENCIAL

Período: manhã e tarde

Periodicidade: 1 final de semana por mês (sábado integral e domingo 

matutino) incluindo os Laboratórios de Aprendizagem.

Duração: 18 meses para realização das disciplinas e 3 meses para 

apresentação TCC (Artigo Científico). 

Carga Horária total: 420 horas

Coordenação: Jailson Alves Bomfim,  

Especialista em Educação Física Escolar.

Área do conhecimento: Educação

PÚBLICO

OBJETIVO

Profissionais de educação física, pedagogia e outras áreas da educação e saúde, que atuam diretamente ou 
indiretamente em escolas públicas ou privadas, espaços de educação infantil, centros culturais e sociais, dentre outros. 

Ampliar e aprofundar conhecimentos a respeito da MOTRICIDADE NA INFÂNCIA e sua importância no 
desenvolvimento das crianças, estimulando a pesquisa e a formação permanente dos profissionais, promovendo  
questionamentos acerca dos espaços organizados, das atividades e das brincadeiras do cotidiano infantil.

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
Motricidade Infantil

Disciplina de inauguração:

Crescimento
e desenvolvimento infantil

24 e 25
março 2018

Prof.
Drª. Selva Maria

Guimarães Barreto 

INSCRIÇÃO:R$ 150,00

INVESTIMENTOINVESTIMENTO
R$ 6.300,00Total de

10%À VISTA DE DESCONTO

Até o dia 20/01 desconto de 10%

R$ 350,0018x de

OU
Matrículas

Abertas!
Até o dia 20/01 desconto de 50%
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CPF:

Aulas com docentes renomados na área. Vem para a FACEM!

Até o dia 20/01 desconto de 50%



ESTRUTURA CURRICULAR

- A Coordenação da Pós-Graduação se resguarda o direito de fazer qualquer alteração no corpo docente, sem prévia comunicação.
- O calendário poderá sofrer alterações e estas serão comunicadas previamente aos estudantes.

Horário de Funcionamento da Secretaria: 13h às 22h

Contato: (66) 3544-0649

INFORMAÇÕES e MATRÍCULAS:
FACEM – FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE

Rua Rui Barbosa, 380 – Centro
www.facem.com.br / secretaria@facem.com.br
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