PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL 4.0i
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Psicopedagogia Institucional.

COORDENAÇÃO GERAL: Prof. Dra. Adriana Beatriz Botto Alves Vianna

ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação

DESCRIÇÃO: O Curso será oferecido na modalidade a distância, utilizando o Ambiente
Virtual de Aprendizagem.

OBJETIVOS: O aluno será capaz de:
•

Perceber-se como agente educacional, corresponsável pelo processo de

aprendizagem, garantindo um real aproveitamento do indivíduo e
contribuindo para a correção de possíveis falhas na relação entre escola,
família, empresa, educando e educador;
•

Diferenciar criticamente as inadequações da instituição de ensino, da

família

ou

do

grupo

social

como

intervenientes

no

processo

psicopedagógico;
•

Orientar os professores/educadores e as famílias no processo de

atendimento aos indivíduos com problemas de aprendizagem;
•

Refletir criticamente a sua prática como psicopedagogo, ampliando a sua

visão do processo de aprendizagem.

PÚBLICO-ALVO: Graduados em Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social,
Professores com Licenciatura Plena, demais graduados com interesse na temática.

METODOLOGIA ESPECÍFICA: Os cursos de pós-graduação 4.0i baseiam-se em disciplinas
diferenciadas

nas

quais

se

observam

além

dos

materiais

didáticos

assíncronos, webaulas dinâmicas e interativas, de design criativo e colaborativo,
ministradas por professores mestres e doutores de reconhecido renome no mercado de
trabalho. Os encontros síncronos, também denominados como webaulas duram 2h em
média e ocorrem de forma quinzenal. Sendo assim, totalizam-se 2 webaulas por mês em
cada uma das disciplinas do curso, exceto para as disciplinas optativas e as disciplinas
de Seminários e Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira. Ressaltase ainda a realização de atividade final em grupo a ser entregue ao final de cada
disciplina. Neste sentido, competências profissionais emblemáticas do atual mercado de
trabalho são desenvolvidas, tais como: liderança, espírito de equipe, argumentação e
senso crítico.

DISCIPLINAS OPTATIVAS: as disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico,
a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da
sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz
contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado.

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.
DURAÇÃO: 12 meses.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:
Disciplina do Curso
Psicopedagogia e Inclusão
O Lúdico como Ferramenta da Ação Psicopedagógica
Optativa I
Seminários: Psicopedagogia Institucional
Formação e Atuação Profissional do Psicopedagogo
Metodologia Cientifica
Processos de Aprendizagem e Não Aprendizagem
Estudos sobre Grupos Operativos
Optativa II
Intervenção Psicopedagógica Institucional
Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira
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