Especialização em Psicopedagogia
CONCEPÇÃO DO CURSO
No cenário atual de dificuldades de aprendizagem, enfrentadas por sujeitos de todas as faixas etárias,
tem aumentado constantemente, necessitando, assim, de profissionais qualificados para atuarem nas
diversas instituições e clínicas Psicopedagógicas.
Neste sentido, o presente programa de Pós-Graduação se volta ao preenchimento de todas as condições
metodológicas e de formação necessária à qualificação de um profissional mais preparado, consciente,
atualizado, afetivo e criativo, com conhecimentos calcados na realidade do dia-a-dia das Instituições
sejam elas Escolares, hospitalares, empresariais, dentre outras.
OBJETIVO
Preparar profissionais capazes de atuar, de forma ética e competente, no campo da Psicopedagogia
Institucional e Clínica, atuando no diagnóstico e a intervenção preventiva e/ou terapêutica na área das
dificuldades de aprendizagem. Desenvolver uma postura Psicopedagógica em profissionais de diversas
áreas do conhecimento humano, buscando uma visão interdisciplinar para atuação clínica e/ou
institucional. Capacitar o profissional de Psicopedagogia para que compreenda como o aluno utiliza os
elementos do seu sistema cognitivo e emocional para aprender, buscando a superação das dificuldades
apresentadas ao longo da vida escolar. Desenvolver habilidades de leitura de sintomas relacionados ao
processo de ensino-aprendizagem e promover a reflexão sobre a interdependência entre o ser humano e
o ambiente em que vive. Instrumentalizar o profissional em Psicopedagogia com a articulação teoria e
prática, na análise de situações de intervenção Psicopedagógica
TITULAÇÃO
Especialista em Psicopedagogia
PERFIL DO EGRESSO
O especialista em Psicopedagogia está capacitado a planejar, intervir e avaliar nos vários contextos,
atuando em diferentes ambientes no processo de aprendizagem, seja no âmbito clínico e/ou institucional,
tais como no espaço escolar, hospitalar, empresarial, entre outros, assim como exercer orientação,
coordenação, docência e supervisão em cursos de Psicopedagogia mediante a utilização de instrumentos
e técnicas próprias da Psicopedagogia
PÚBLICO ALVO
Profissionais graduados na área de Pedagogia, Educação e Saúde, Psicologia, Fonoaudiologia e demais
profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

PROGRAMA

DISCIPLINA

CH

Desenvolvimento Humano e Processo de Aprendizagem

30

Teorias da Aprendizagem: Dimensões Cognitiva, Social e Afetiva

30

Fundamentos Psicopedagógicos

30

Construção da Linguagem e da Escrita

30

Neurociência Cognitiva e Aprendizagem

20

Inteligência Emocional e suas Competências

20

Dificuldade e transtornos de Aprendizagem

40

Diversidade e Inclusão Educacional (família, escola, comunidade e organizações)

30

Psicopedagogia Aplicada em Jovens e Adultos

30

Contribuição da Psicomotricidade na Psicopedagogia

20

Instrumentos Avaliativos e Lúdicos Psicopedagógicos

40

Intervenção Psicopedagógica e as TIC´s

30

Avaliação e intervenção na Clínica Psicopedagógica

40

Vivência Supervisionada em Psicopedagogia Clínica

60

Avaliação e Intervenção Psicopedagógica Institucional

40

Vivência Supervisionada em Psicopedagogia Institucional

60

Seminário

10

EIXO COMUM *
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

5

Produção Científica I

20

Produção Científica II - TCC

20

TOTAL

605h

OBS.: As disciplinas Vivência Supervisionada em Psicopedagogia Clínica e Psicopedagogia Institucional são disciplinas de
experiência prática, realizadas nos campi da UCSal assim como em instituições parceiras em horários distintos das aulas teóricas
* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários

SOBRE O CURSO
Carga horária:

605 h/a

Periodicidade:

Quinzenal

Horário:

Sábado 8h às 12h10 e das 13h10 às 17h20

Duração:

24 meses

Local:

Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 340,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 204,00
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: Sandra Ribeiro Bastos Silveira
Titulação: Especialista em Psicopedagogia
Lattes http://lattes.cnpq.br/9222743686659997

Mais informações, @ Fale com o coordenador

