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CURSO HIPERFOCO, CÉREBRO E AUTISMO – Como ter Hiperfoco, mesmo não sendo autista! 

INSCRIÇÕES: https://forms.gle/LfVF8Lmi2hZ2hhjB8  

 
 

Uma plataforma híbrida para formação, qualificação, capacitação, empreendedorismo, geração de renda e suporte à 
pessoa fora do padrão, familiares, profissionais, estudantes e todos que convivem no cotidiano assistivo. 
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Curso: HIPERFOCO, CÉREBRO E AUTISMO - Como ter hiperfoco, mesmo não sendo autista! 

 
Coordenação: Prof. PEDRO ROSENGARTEN BAPTISTA e Prof. GUTO MAIA e 
Formato: Módulos de 5 aulas, 5 semanas, 5 horas, uma vez por semana. Suporte diário em sala remota. 
Carga Horária: 5 horas cada Módulo, com Certificado. 
Valor da Inscrição: R$30,00 (trinta reais), com direito a acessar por 5 semanas seguidas a sala de aula. 
E-book: Na conclusão de cada Módulo, o aluno recebe um E-book com o conteúdo estudado. 
Certificado: A cada Módulo concluído, o aluno recebe um Certificado referente à carga horária de 10h. 
 
Apresentação:  
Estudos recentes de cientistas da Califórnia, apontam que o cérebro possui 10 vezes mais capacidade de 
memória do que se pensava até hoje - que já é um número gigantesco, algo em torno de 2,5 petabytes de 
dados, ou 1 milhão de GB. Para estimar esse número, dá para dizer que ele torna possível que gravemos 
cerca de 300 anos ininterruptos de TV em HD. O cérebro humano contém cerca de 86 bilhões 
de neurônios, ligados por mais de 1000 conexões sinápticas cada.  
 
Objetivo: A partir da análise do cérebro comum, construiremos um raciocínio reflexivo sobre as 
características fora do padrão que o cérebro da pessoa com deficiência apresenta, buscando mostrar todos 
os aspectos positivos implícitos na investigação de cérebros brilhantes. 
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Apresenta um estudo comparativo de cérebros comuns e cérebros hiperfocados, especialmente de 
autistas, e o quanto esta análise pode contribuir para que o aproveitamento do ensino-aprendizado seja 
cada vez mais efetivo e proveitoso para qualquer pessoa, independentemente da sua limitação. 
 
Metodologia: Buscar fundamentos neurocientíficos, psicossociais, culturais, e estudos com pessoas 
superdotadas e com deficiências, para demonstrar a plasticidade reabilitadora do cérebro, que faz dele o 
órgão de maior complexidade do ser humano. 
 
Conclusão: Os nossos Cursos Introdutórios em Módulos de 5 Aulas, com valores de investimento 
acessíveis, são algumas das ideias fora do padrão como estímulo aos nossos mentores 
https://doisdobrasil.com/lideres-mundiais/, e nossas(os) alunas(os): https://doisdobrasil.com/ensino-por-
outro-caminho/alunos/  
É um ensaio para os nossos educadores, que são estimulados a oferecem cursos dentro das suas 
especialidades para formação de docentes assistivos, com a maior visibilidade possível da sua própria 
reputação, para fidelização de alunos. 
Isto favorecerá a criação de uma audiência qualificada que será também o público dos congressos. 
Todos os nossos professores passarão pelos nossos cursos de qualificação. 
Nossa proposta é que a 1ª. Escola do Pensamento fora do Padrão – Ensino por Outro Caminho, seja uma 
plataforma híbrida de formação, qualificação, capacitação, empreendedorismo assistivo, geração de renda 
e suporte à para a pessoa fora do padrão, familiares e todos que convivem com o cotidiano assistivo. 
 
Comprovação Científica: 

 

https://doisdobrasil.com/lideres-mundiais/
https://www.doisdobrasil.com/
https://doisdobrasil.com/lideres-mundiais/
https://doisdobrasil.com/ensino-por-outro-caminho/alunos/
https://doisdobrasil.com/ensino-por-outro-caminho/alunos/

