
 

 

PSICOPEDAGOGIA 4.0i 

  

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Psicopedagogia.  

 

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:   

• 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.   

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 possuem WEBAULAS AO 

VIVO! As webaulas possuem design criativo e colaborativo, ministradas por professores 

mestres e doutores de reconhecido renome no mercado de trabalho. Você interage com 

o professor e seus colegas e ainda conta com todo o apoio do EaD, tendo acesso a 

materiais didáticos exclusivos, vídeos e um tutor em todas as disciplinas. 

As aulas ao vivo, também denominadas como webaulas duram 2h e ocorrem de forma 

quinzenal.   

Sendo assim, totalizam-se 2 webaulas por mês em cada uma das disciplinas do curso, 

exceto para as seguintes disciplinas:  

o Optativas   

o Seminários   

o Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira.   

  

Nas atividades realizadas durante o curso são desenvolvidas diversas competências e 

habilidades tais como: liderança, espírito de equipe, argumentação, senso crítico, etc. 

  

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  
Carga Horária  

(horas)  

Aprendizagem e Desenvolvimento Humano: Aspectos 
Neurológicos e Psicomotores 

40 

Aprendizagem e Desenvolvimento Humano: Cognição e Afeto 40 

Diagnóstico dos Problemas de Aprendizagem 40 

Intervenção em Problemas de Aprendizagem 40 

Optativa I 40 

Didática e Metodologias Ativas 40 



Diversidade, Educação e Cidadania 40 

Família e Escola: Espaços de Desenvolvimento Humano 40 

Psicopedagogia como Campo Teórico e de Atuação Profissional 40 

Optativa II 40 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira 50 

 


