NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Psicopedagogia
COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Laura Marisa Carnielo Calejon
ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação
PÚBLICO-ALVO
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são oferecidos para portadores de
diploma de nível superior, que cumpram as exigências da seleção apresentada no
regimento do programa.
O curso em questão é destinado a qualquer profissional graduado que
necessitem utilizar o conhecimento da Psicopedagogia na sua prática profissional.
OBJETIVOS
Objetivos Gerais
•

Oferecer subsídios teóricos sobre o conhecimento construído pela
Psicopedagogia, de modo a desenvolver habilidades e competências
necessárias para a atuação do psicopedagogo;

•

Desenvolver a perspectiva interdisciplinar, a dimensão reflexiva e ética da
atuação profissional do psicopedagogo;

•

Desenvolver a criatividade a dimensão inovadora e investigativa, de modo a
contribuir para melhorar a qualidade do processo educativo e ampliar o
conhecimento produzido pela Psicopedagogia enquanto campo científico e
de atuação profissional.

•

Desenvolver no futuro psicopedagogo a compreensão da complexidade e
multideterminação

dos

processos

de

ensino/aprendizagem

e

desenvolvimento humano.
•

Fortalecer a dimensão de internacionalização da Universidade por meio do
intercambio e participação de pesquisadores e professores de universidades
estrangeiras, tais como a Cátedra Vygotsky da Universidade de Havana.

Objetivos Específicos
•

Ampliar a compreensão do aluno sobre as teorias explicativas do
desenvolvimento humano sobre as relações entre ensino, aprendizagem e
desenvolvimento;

•

Refletir sobre o papel do professor, da família enquanto educadores capazes
de promover o desenvolvimento do sujeito e do grupo social.

•

Refletir sobre as relações família-escola e o diálogo necessário entre estas
instâncias educativas.

•

Desenvolver no aluno a capacidade investigativa, a criatividade, de modo a
torná-lo um leitor crítico da realidade e do contexto em que está inserido
como profissional.

•

Desenvolver no aluno uma atitude investigativa e princípios éticos que
orientem sua atuação profissional.

•

Oferecer ao aluno subsídios teóricos e conceituais que permitem
compreender os problemas de aprendizagem, organizar um diagnóstico
psicopedagógico e intervenções que permitam restituir ao sujeito a condição
de aprendizagem.

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400 horas

Módulo
Básico

Disciplinas

Carga
Horária

Diversidade Educação e Cidadania

40h

Iara Grandino ( especialista)

Aprendizagem e desenvolvimento
Humano

40h

Adriana Molina (especialista).

Aprendizagem e desenvolvimento
humano: aspectos neurológicos e
psicomotores.

40h

Dra Laura Marisa Carnielo Calejon

Família e Escola: espaços
desenvolvimento humano

40h

Dr Guillermo Arias Beaton

40h

Dra Ana Bárbara Pederiva Scheer

40h

Dra Jane Garcia

Psicopedagogia
como
campo
Teórico e de Atuação Professional

40h

Dra Laura Marisa Carnielo Calejon

Recursos tecnológicos e práticas
educativas

40h

Dr Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

40h

Doutor Guillermo Arias Beaton

40h

Dra Laura Marisa Carnielo Calejon

-

Dra Laura Marisa Carnielo Calejon

de

Metodologia da pesquisa em
Módulo
educação
compleme
ntar
Didática do Ensino Básico e Superior

Módulo
Específico Diagnóstico dos
Aprendizagem
Intervenção em
aprendizagem
TCC

Problemas

de

problemas

de

Trabalho de Conclusão de Curso

Professore Responsáveis

