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EAD PLIN 2017: PROTOCOLO LINCE DE INVESTIGAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA – 90 horas 

TREINO DA APLICAÇÃO, PRENCHIMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Proposta do curso 

Este curso trata de uma temática específica: o PLIN, Protocolo Lince de Investigação Neurolinguística 
(Jardini e Ruiz, 2015), uma ferramenta fundamental para conhecer as habilidades e investigar as 
possíveis falhas na aquisição da leitura e escrita, por meio de um curso à distância que acontece no 
ambiente virtual da Plataforma www.eadboquinhas.com.br 

 A autora exemplifica nas videoaulas, a sua vasta experiência de 30 anos de clínica com 10 anos de 
aplicação do Lince de Boquinhas, um jogo usado para complementação diagnóstica e direcionamento 
da mediação, das principais patologias de leitura e escrita: dislexia (DX), TDAH (DA), Deficiência 
Intelectual (DI) ou Dificuldade simples (DS).  A temática aborda as habilidades neurolinguísticas 
envolvidas, a utilização prática do PLIN, seus entraves e dicas, para o educador e/ou profissional 
clínico, finalizando com a interpretação dos resultados e a elaboração do relatório. Não são abordadas 
as definições das patologias envolvidas, nem como fazer as mediações ou intervenções. Mas nos 
resultados sugerem-se encaminhamentos e as áreas defasadas a serem mediadas.  

 O curso total foi dividido em 3 módulos mensais, possibilitando o aluno treinar com um caso a 
aplicação, preenchimento e interpretação dos resultados, de maneira organizada e mediada. Com 
carga horária de cada módulo de 30 horas, disponíveis em 3 meses de acessos contendo o PLIN mis o 
jogo Lince, videoaulas com a autora Dra. Renata Jardini, perguntas e respostas mais frequentes e 
casos exemplificados para ilustração. O curso dispõe, ainda, de mediação individual do caso estudado 
de cada aluno, um fórum/chat online em cada módulo, de até 2 horas de duração, para interatividade 
com as perguntas elaboradas pelos alunos do curso.  

 Público alvo  

Educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos educacionais e/ou outros profissionais 
interessados na aquisição e distúrbios da leitura e escrita. 

 Objetivos 

• Conhecer o Jogo Lince e o PLIN; 

• Aplicar, preencher e interpretar os resultados do PLIN, em uma criança; 
• Elaborar o relatório do caso estudado.  

 Metodologia do curso 

Internet: Plataforma www.eadboquinhas.com.br. Não há pré-requisitos mínimos relativos a 
conhecimentos de informática para frequentar esse curso. Recomendam-se computadores com placas 
de vídeo e conexão com internet de alta qualidade, para melhor aproveitamento do curso. 

Carga horária: Curso de 3 módulos, com duração de 1 mês cada módulo, com carga horária total 
de 90 horas de acesso. O conteúdo do curso permanecerá aberto durante todo o curso. São 
consideradas nesta carga horária, além do tempo das videoaulas, as horas de estudo, aplicação, 
interpretação e elaboração de dúvidas e questionamentos a serem apresentados para discussão com o 
tutor e participação do chat. Ver abaixo na grade curricular. 

Material didático: Estão inclusos o Jogo Lince de Boquinhas e o PLIN – Protocolo Lince de 
Investigação Neurolinguística, com um DVD de aplicação da autora. 3 Videoaulas explicativas com a 
autora, um rol de perguntas e respostas mais frequentes sobre o tema do módulo e mediação com a 
tutora.  

Sala de Fórum e Chat Online: Sala aberta pelo tutor, em cada módulo, durante o curso, para os 
alunos trocarem experiências. O chat online é pré-agendado no início do curso e permanece como 
Fórum até o término do curso. É necessário pelo menos um acesso no Chat ou Fórum, de cada módulo, 
para obtenção do certificado. 

Avaliação e Certificado de conclusão: O aluno é obrigado a aplicar o PLIN em pelo menos uma 
criança/adolescente, e enviar os resultados ao tutor, pela plataforma, para receber a mediação. Não há 
avaliação de desempenho do aluno, apenas mediação do caso estudado e controle de acessos à 
plataforma. O mínimo de acessos ao curso, para obtenção do certificado de cada módulo, é de dois 
acessos, sendo OBRIGATORIAMENTE um no chat/fórum. Não há máximo de acessos. 

http://www.eadboquinhas.com.br/
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Fechamento das turmas: grupos serão fechados com no mínimo 10 e máximo de 30 alunos.  

 Contratação e pagamento  

 O curso deverá ser contratado e pago EXCLUSIVAMENTE na Loja Virtual. Acesse: 
http://loja.metododasboquinhas.com.br 

 As formas de pagamento incluem boleto bancário (parcelado) e cartão de crédito (parcelas). 

 O curso completo terá um desconto de 10% se pago à vista, por cartão de crédito (somente por 
telefone) ou boleto bancário quitado;  

 Boletos bancários serão considerados quitados somente após efetivação bancária.    

 Não será permitida venda de módulo avulso. 

OBS: Caso o aluno já possua o Jogo Lince e/ou o PLIN poderá solicitar sua TROCA por outros 
produtos Boquinhas, de mesmo valor. Essa negociação deverá ser feita EXCLUSIVAMENTE por e-
mail ou telefone: (14) 3206.2541, (21)98593.0254 ou cursos@metododasboquinhas.com.br Falar 
com RAQUEL.  

 IMPORTANTE 

 Esse é um curso de troca de experiências e mediação no treino da aplicação, preenchimento e 
interpretação do PLIN. Poderão ser feitas sugestões de mediação nos casos estudados, 
baseados no Método das Boquinhas e experiência do tutor. Não são abordadas as definições 
nem detalhes de cada patologia envolvida. Para tanto, os demais EAD Boquinhas devem ser 
cursados. Acesse o nosso site e conheça todo o material.  

 

 

GRADE CURRICULAR DE CADA MÓDULO 
 MÓDULO 1: APLICAÇÃO DO PLIN 

Objetivos: discutir os objetivos do PLIN e possíveis dúvidas de sua aplicação.  
Grade:  
1º filme (5:01): apresentação do Módulo 1 e dicas de aplicação. 
2º filme (37:18): as habilidades neurolinguísticas investigadas no PLIN. 
3º filme (22:37): principais entraves encontrados. 
CHAT: 2 horas – Videoaulas do curso = 1:04:56 h – Vídeos do DVD do PLIN = 3:24:78 h.  
Horas complementares de estudo = 23:27 horas. 

 MÓDULO 2: PREENCHIMENTO DAS TABELAS 

Objetivos: discutir o preenchimento das planilhas do PLIN e possíveis dúvidas.  
Grade:  
1º filme (5:09): apresentação do Módulo 2 e dicas de preenchimento. 
2º filme (8:47 min.): preenchimento das planilhas 1 e 2. 
3º filme (10:46 min.): preenchimento da planilha 3 e uso das tabelas 1 e 2. 
4º filme (6:02 min.): preenchimento da planilha 3 e uso das tablas 3, 4 e 5. 
5º filme (21:16): entraves do preenchimento.  
CHAT: 2 horas – Videoaulas = 00:52:02 h 
Horas complementares de estudos = 27:48 horas. 

 MÓDULO 3: INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO 

Objetivos: discutir os resultados obtidos no PLIN de um caso do aluno e a elaboração de relatório, pertinente à 
área do profissional aplicador.  

Grade:  
1º filme (7:22): apresentação do Módulo 3 e dicas de interpretação. 
2º filme (13:13 min.): entraves na interpretação dos resultados. 
3º filme (16:11 min.): explicação e interpretação do caso preenchido. 
4º filme (21:02): A visão global de um caso e os encaminhamentos. 
5º filme (23:00): Os resultados elaboram o relatório.  
CHAT: 2 horas – Videoaulas = 1:20:48 h 
Horas complementares de estudos = 26:79 horas. 

 

 

http://loja.metododasboquinhas.com.br/

