
PEDAGOGIA DA ECONOMIA – COM O PROF. DR. LADISLAU DOWBOR – 2018
(SOBRE O LIVRO “A ERA DO CAPITAL IMPRODUTIVO”)

Possibilidades de utilização das 15 videoaulas do curso “Pedagogia da Economia” ou sobre o
oferecimento do curso pela Plataforma da EaD Freiriana – possibilidades de parceria

1. Utilização livre das 15 videoaulas, sem fins lucrativos

A EaD Freiriana, do Instituto Paulo Freire, em parceria com o Prof. Dr. Ladislau Dowbor, realizaram
em 2018 o curso “Pedagogia da Economia”, que consistiu num conjunto de 15 videoaulas sobre o livro “A
era do Capital Improdutivo” (DOWBOR, Ladislau. “A era do capital improdutivo. A  nova arquitetura do
poder:  dominação financeira,  sequestro  da  democracia  e  destruição  do  planeta”.  São  Paulo,  Autonomia
Literária, 2017. 320 p).

Estamos agora disponibilizando na iPF.Tv, gratuitamente, todas as 15 videoaulas para que possam
ser  utilizadas  por  todas  as  pessoas  e  instituições  que  queiram assistir  aos  vídeos  e  utilizá-los  em suas
formações  internas.  A utilização  das  videoaulas  é  livre  e  acessível,  podendo  ser  utilizadas  desde  que
reconhecida a autoria do autor e a produção das videoaulas, feita pela EaD Freiriana, do Instituto Paulo
Freire. O uso destes vídeos está autorizado, desde que seja sem fins lucrativos. 

O acesso imediato às 15 videoaulas pode ser feito pelo link da iPF.Tv: 

https://www.youtube.com/c/ipftv2018

Após entrar na iPF.Tv, veja a playlist com os vídeos do curso “Pedagogia da Economia”. Lá estão
disponíveis as 14 videoaulas do curso oferecido, bem como a aula BONUS, número 15. 

2. Oferecimento de curso “Pedagogia da Economia”

Se  determinadas  instituições  desejarem  oferecer  este  curso,  utilizando  a  metodologia,  a  EaD
Freiriana  e  sua  plataforma,  que  permite  diálogos,  interatividade,  acesso  a  textos,  vídeos  e  a  todas  as
informações pedagógicas e metodológicas do curso, haverá duas possibilidades de realização deste curso,
com a cobrança de taxa única para a participação. Este valor pode ser pago pelas pessoas físicas ou,
então, financiado pela institução contratante dos serviços da EaD Freiriana. Criamos duas modalidades
para  o  oferecimento  deste  curso,  com  a  certificação  da  EaD  Freiriana  do  Instituto  Paulo  Freire,  da
Universitas Paulo Freire (Unifreire) e também da Instituição parceira.

2.1 – Curso pago com toda a coordenação pedagógica, administrativa e financeira da EaD Freiriana
do Instituto Paulo Freire

Neste caso, a instituição proponente do curso contará com toda a infraestrutura da Plataforma da
EaD Freiriana, para oferecer o mesmo, bem como com sua a experiência pedagógica. Bastará divulgar o
curso,  enviar  ao  Instituto  Paulo  Freire  a  relação  de  pessoas  matriculadas  (com  nome,  e-mail  e
telefone/whatsapp da pessoa interessada), que tomaremos todas as providências para as matrículas, emissão
de boletos para os pagamentos e/ou disponibilização de endereço do PagSeguro para que os pagamentos seja
feitos com cartão de crédito, a vista ou parcelado. No caso de parcelamento, o PagSeguro cobra juros. No
caso de a instituição, ela mesma, custear o valor do curso dos participantes, bastará repassar ao IPF o valor
correspondente ao total das inscrições.

https://www.youtube.com/c/ipftv2018


Valor do curso: R$  300,00.  Considerada  esta  modalidade,  estes  recursos  pagarão  os  serviços  da  EaD
Freirnana do Instituto Paulo Freire.  Neste caso,  o IPF contará  com um profissional  indicado pelo prof.
Ladislau  Dowbor,  para  assumir  a  mediatização  pedagógica  com os  cursistas,  a  distância,  com base  na
metodologia da EaD Freiriana. Na plataforma do curso serão publicados livros, artigos e vídeos indicados
pelo Prof. Ladislau Dowbor e pelo professor indicado para a mediatização pedagógica. Caberá ao Instituto
Paulo  Freire  a  coordenação pedagógica do  mesmo.  Será  necessário um termo simples  de  parceria  para
consolidar a ação conjunta das instituições. 
Número mínimo de alunos para o curso: 30 pessoas
Transmissões ao vivo - Haverá 2 encontros com transmissão em tempo real (chat), no curso: o primeiro, no
seu  lançamento.  O segundo,  no  seu  encerramento.  Ficará  a  critério  do  Prof.  Ladislau  poder  participar
pessoalmente deste chat ou, então, indicar o professor responsável pelo curso para representá-lo. A geração
destes encontros será feita a partir da sede do Instituto Paulo Freire, em São Paulo, Capital.

Créditos e Certificação
15 aulas x 2 horas para cada aula = 30 horas – A cada aula devidamente assistida e comentada na plataforma
do curso, serão creditadas 2 horas. 
6 horas por participação ao vivo x 2 transmissões ao vivo – 12 horas
Total possível da certificação: 42 horas.
A Certificação será assinada pela EaD Freiriana, do Instituto Paulo Freire, pela Universitas Paulo Freire
(Unifreire), bem como pela Instituição parceira. E os certificados serão expedidos até 30 (trinta) dias da data
de encerramento do curso.

2.2 – Curso pago organizado e assumido pela instituição parceira, mas com a coordenação pedagógica
e infraestrutura da EaD Freiriana do Instituto Paulo Freire.

Neste caso, a instituição proponente do curso, também contará com toda a infraestrutura da Plataforma da
EaD Freiriana, para oferecer o mesmo, bem como com sua a experiência de sua coordenação pedagógica. 
No  entanto,  ficará  sob  sua  responsabilidade  a  gestão  administrativa  e  financeira  das  matrículas,  pela
contratação do docente responsável pelo curso, por sua mediatização pedagógica a partir das orientações da
Coordenação Pedagógica da EaD Freiriana, e pelos contatos com o prof. Dowbor. 
Caberá a essa instituição repassar ao Instituto Paulo Freire 50% (cinquenta por cento) da receita bruta do
curso, por seus serviços prestados.

Valor do curso: R$ 300,00 (valor por participante – valor de referência para o repasse de percentual para o
Instituto Paulo Freire). 
Número mínimo de participantes para o curso: 30 pessoas (recomendado).
Trasmissões  ao vivo -  Caberá  à  instituição  coordenar  e  promover,  desde  a  sua sede,  2  encontros  com
transmissão em tempo real (chat), no curso: o primeiro, no seu lançamento. O último, no seu encerramento.
Ficará  a  critério  da  Instituição  proponente,  em diálogo  com o  Prof.  Ladislau  Dowbor,  a  indicação  do
professor  responsável  pelo curso.  Será  necessário um termo simples  de parceria  para consolidar a ação
conjunta das instituições. 

Créditos e Certificação – Em geral, será o mesmo do formato 2.1, anterior. 

A Certificação  será  feita  pela  EaD Freiriana,  do  Instituto Paulo Freire,  e  pela  Universitas Paulo Freire
(Unifreire), além da Instituição parceira. E os certificados serão expedidos até 30 (trinta) dias da data de
encerramento do curso.

São Paulo, 22 deagosto de 2018

Paulo Roberto Padilha
Coordenador Geral da EaD Freiriana

Instituto Paulo Freire


