Curso

Psicopedagogia Clínica e
Institucional

Titulação

Especialista em Psicopedagogia Clínica e
Institucional
Modalidade

A distância

Justificativa
O psicopedagogo é um profissional habilitado para trabalhar com indivíduos, grupos ou instituições de ensino, que tem como
objeto de estudo o ser humano e seus processos de aprendizagem. O curso de especialização em Psicopedagogia oferecido pela
Universidade Salgado de Oliveira justifica-se pela necessidade de aprofundamento de estudos no campo das dificuldades de
aprendizagem. Diante da diversidade de estilos de aprendizagem, cabe aos educadores se qualificar para atender a toda
clientela, contribuindo para melhoria da qualidade do fluxo escolar, reduzindo repetências em todas as etapas da Educação.

Objetivo

Metodologia

Formar especialistas em Psicopedagogia, com ênfase nas
áreas clínica e institucional, abordando teoricamente os
conceitos e fundamentos da Psicopedagogia em âmbito
escolar. Oferecer subsídios e fundamentação teórica para que
o futuro especialista possa intervir nas questões que
englobam todo o processo ensino aprendizagem, inclusive,
nas dificuldades de aprendizagem do educando, buscando
desenvolver uma prática reflexiva e atuante no contexto
Psicopedagógico.

O curso utilizará um ciclo de estudo semanal, ou seja, a cada
semana, de acordo com agenda de aplicação da disciplina
teremos:

Público Alvo
Portadores de diploma em cursos de Graduação em
Pedagogia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e
Professores da Educação Básica.

Competências do Egresso
O egresso do curso de especialização em Psicopedagogia
Clínica e Institucional deverá ser capaz de:

a) Propor intervenções frente às dificuldades de
aprendizagem, que auxiliem na problemática do
fracasso escolar, dentro de uma perspectiva clínica e
institucional, voltada para a formação de um trabalho
que contribua com o processo de investigação e
pesquisa das questões institucionais, educacionais e
sociais.
b) Conhecer os processos da educação básica, assim
como as dificuldades de aprendizagem apresentadas
pelo seu público, sendo capaz de intervir no contexto
institucional.

Carga Horária
Carga horária total do curso: 612 horas aula em disciplinas
obrigatórias, incluindo o estágio e o tempo de orientação e
elaboração de TCC.

Duração (em meses)
15 meses.

 Momento ao vivo: aula (uma ou duas semanais)
transmitidas ao vivo, onde o docente transmite via
webinar o conteúdo da disciplina, tendo como recursos
complementares áudio, vídeo e um Power Point com
resumo da disciplina, que servirá como apoio. Após a aula
ao vivo, o estudante poderá participar de um chat
moderado com os alunos que estiverem conectados.
 Momento de estudo individualizado: O aluno estuda
individualmente de acordo com material disponibilizado
pelo docente, podendo interagir com o professor via
ambiente virtual de aprendizagem, para esclarecimento de
dúvidas. Poderá acessar a gravação das aulas, acessando
também os slides que servem como material de apoio.

Sistema de Avaliação
Será aprovado ao final do curso de especialização o aluno que
cumprir as seguintes exigências:
a) Realização das atividades propostas via ambiente virtual
de aprendizagem (AF – Avaliação Formativa / participação
no Fórum e AT – Trabalho específico da disciplina);
b) Aproveitamento satisfatório na AP (Avaliação Parcial),
realizada via Plataforma Moodle, de acordo com o
calendário específico;
c) Aproveitamento de no mínimo 60% (sessenta por cento),
isto é, nota igual ou superior a 60 (sessenta) na disciplina,
onde a média será calculada da seguinte forma:
AF - Avaliação formativa (participação no Fórum): Valor 1,5.
AT - Trabalho específico da disciplina: Valor 2,5.
AP – Avaliação Parcial: Valor 6,0.
AF + AT+ AP = 10,00
(Média para aprovação igual ou maior que 6,0)
d) Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e
aprovação da banca examinadora.

Matriz Curricular
Módulos
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4
Módulo 4

DISCIPLINAS
Fundamentos da Psicopedagogia
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
Família, Escola e Sociedade
Bases Neurofisiológicas da Aprendizagem
Dificuldades de Aprendizagem
Avaliação e Intervenção Psicopedagógica
Psicomotricidade
Ética em Psicopedagogia
Metodologia Científica
Arteterapia
Psicanálise e Psicopedagogia
Teoria e Prática na Psicopedagogia Clínica
Estágio
TCC (Orientação para o Trabalho de Conclusão do Curso)
CH TOTAL

C.H.
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
40h
140h
36h
612 HORAS

