"Ensino e Aprendizagem na Era do Conhecimento"
No dia 23 de fevereiro, foi proferida, na Escola de Guerra Naval, a palestra "Ensino
e Aprendizagem na Era do Conhecimento", pelo Professor Ney Pereira, especialista em
marketing e neurociência pedagógica. Ney Pereira abordou a comunicação sob a perspectiva
da Neurociência aplicada aos processos de ensino e aprendizagem. Ele ressaltou que a
compreensão dos mecanismos utilizados pelo professor, visando facilitar o aprendizado,
auxilia “o corpo discente na consolidação da informação, transformando-a em conhecimento”.
A palestra foi direcionada aos professores, instrutores e oficiais-alunos dos Cursos de Altos
Estudos Militares da EGN; e fez parte da programação dos 104 anos da Escola de Guerra
Naval (EGN). Criada em 25 de fevereiro de 1914, a EGN tem como missão produzir e
disseminar pesquisas científicas e conhecimentos nas áreas de Defesa Nacional, Poder
Marítimo, Guerra Naval e Administração, a fim de contribuir para a capacitação de pessoal
e para a formulação de políticas, estratégias e doutrinas de alto nível da Marinha. Para a
consecução da sua missão, a EGN desenvolve as seguintes ações: I - Ministrar, atualizar,
uniformizar e ampliar os conhecimentos dos oficiais naquilo que se relaciona com a Defesa
Nacional, o Poder Marítimo, a Guerra Naval e a Administração; II - Disseminar, por intermédio
de seus cursos, a doutrina naval emanada do EMA; III - Investigar, estudar, experimentar e
opinar sobre novos métodos, teorias, planos e doutrinas, estratégias e políticas ou temas de
interesse da Marinha; IV - Realizar pesquisa científica de interesse da Marinha e ministrar
cursos nas áreas de Defesa Nacional, Poder Marítimo, Guerra Naval e Administração, por
intermédio de grupos de pesquisa autônomos ou em cooperação com centros de conhecimento
e/ou órgãos de fomento à pesquisa; e V - Apoiar administrativamente o Centro de Estudos
Político-Estratégicos da Marinha (CEPE-MB), instalado em suas dependências.

O Professor Ney Pereira abordou técnicas de aprendizagem

