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A intervenção psicopedagógica, considera o caráter indissociável entre aprendizagem e

a superação dos seus obstáculos que se apresentam em forma de dificuldades. O

Psicopedagogo desenvolve competências que contemplam sua atuação psicopedagógica

em diferentes instituições e clínicas.

No curso, destacam-se o desenvolvimento das seguintes competências: planejar,

intervir e avaliar o processo de aprendizagem, nos variados contextos, mediante a utilização

de instrumentos e técnicas próprios da Psicopedagogia; atuar na coordenação e gestão de

serviços de Psicopedagogia em estabelecimentos públicos e privados; atuar com os

processos de aprendizagem junto aos indivíduos, aos grupos, às instituições e às

comunidades; e participar na formulação e na implantação de políticas públicas e privadas

em educação e saúde relacionadas à aprendizagem e à inclusão social.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Santos Andrade

DURAÇÃO

20 meses

INVESTIMENTO

26 parcelas de R$ 590,00

MATRIZ CURRICULAR

600 horas

PERIODICIDADE

Quinzenal

DIAS E HORÁRIOS

SÁBADO das 8h30 às 12h30 

e das 13h30 às 17h30

Podem ingressar neste curso profissionais da área de

Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia e Licenciaturas.



Coordenação

DEISE LEIA FARIAS HOFMEISTER               

deiseleia@hotmail.com

Graduada em Pedagogia pela UFPR. Mestre

em Administração pela Universidade Positivo.

Doutoranda em Administração.

Especialização em Pedagogia Empresarial.

Professora Universitária dos cursos de

Pedagogia e Gestão. Pós-Graduação da área

Educacional. Autora de material didático.

Coordenação



Coordenação

PATRÍCIA ROMAGNANI            

patricia.romagnani@up.edu.br

Doutora em Administração. Mestre em

Educação. MBA em Instituições de ensino e

em Gestão Organizacional e Liderança.

Especialista em Educação para o Deficiente

Mental e em Pedagogia Terapêutica.

Graduada em Pedagogia com habilitações

em Magistério, Administração Escolar e

Supervisão Escolar. Licenciada em Filosofia.

Experiência em formação de docentes e

gestores.

Coordenação
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PROGRAMA

do Curso
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FUNDAMENTOS ÉTICOS E CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA PSICOPEDAGOGIA – 30H

Histórico da Psicopedagogia no Brasil; Jorge Visca e a Psicopedagogia; Especificidades da

psicopedagogia; Código de Ética. A Psicopedagogia; evolução histórica, conceituação, objeto e

áreas de atuação. Psicopedagogia e seus desdobramentos.

FUNDAMENTOS DA PSICANÁLISE E A PSICOPEDAGOGIA – 30H

Funcionamento psíquico segundo Freud; fase oral; fase anal; fase fálica; complexo castração;

estruturação da personalidade; mecanismos de defesa. Dispositivo psicanalítico. Método e

técnica psicanalítica. Educação e psicanálise: entre o conhecimento e o saber.

FUNDAMENTOS DE PSICOMOTRICIDADE E A PSICOPEDAGOGIA – 30H

Fundamentos da psicomotricidade; desenvolvimento e avaliação psicomotora; atividades de

psicomotricidade.

RELAÇÕES FAMÍLIA ESCOLA E PROFISSIONAL DA PSICOPEDAGOGIA – 30H

O percurso histórico de organização da família e os arranjos diversos na contemporaneidade.

As relações entre a família e suas implicações nos processos de aprendizagem de todos os seus

membros. O papel e a função de cada integrante do arranjo familiar no processo de

desenvolvimento e aprendizagem de todos os membros participantes e a contribuição do

psicopedagogo nessa relação.

NEUROPSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM – 30H

Cognição e Aprendizagem na perspectiva neuropsicológica. Teoria Funcional de Luria e

aprendizagem. Atenção, Memória, Percepção, Emoção e Raciocínio Lógico Matemático.

Funções Executivas.

DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E ESCRITA – 30H

O processo de alfabetização e letramento. A função social da escrita. A linguagem escrita e o
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sistema de representação de segunda ordem. O processo de aquisição da linguagem escrita. A

leiturização.

BASES DA EPISTEMOLOGIA CONVERGENTE – 30H

Os pressupostos teóricos da Epistemologia Convergente. Os elementos norteadores da prática

em Psicopedagogia, nos níveis metacientífico (concepção de ser humano e de mundo),

científico (estudos sobre o aprendiz e sua aprendizagem) e técnico (o fazer em Psicopedagogia

– diagnóstico e linhas gerais do atendimento no espaço da clínica).

AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA – 40H

Investigação do percurso de aprendizagem e da origem de dificuldades e/ou distúrbios

apresentados no processo de aquisição do conhecimento. Função da avaliação, áreas

investigadas, competências e habilidades. Instrumentos de avaliação, modalidades e funções.

Etapas, testes e procedimentos. Atividades complementares à avaliação.

BASES DA EPISTEMOLOGIA GENÉTICA – 30H

Fundamentamentação filosófica, histórica e biográfica. Principais conceitos elaborados por

Jean Piaget e seguidores. A construção do conhecimento. Estágios de desenvolvimento e a

relação com a aprendizagem. O papel do erro. Assimilação e Acomodação. Equilíbrio e

desiquilíbrio. A contribuição piagetiana para a prática psicopedagógica.

A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - PRÁTICAS –

40H

A caracterização das principais dificuldades de aprendizagem e as possibilidades de

intervenção psicopedagógica. Metodologias e estratégias nas especificidades de intervenção

para as dificuldades. Procedimentos quanto a orientação no processo escolar e familiar.
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PROCESSOS INCLUSIVOS E INTERVENÇÃO NA PSICOPEDAGOGIA – 40H

Análise dos contextos incluisivos e seus impactos no ambiente escolar. Fundamentos

educacionais, sociológicos e psicológicos da educação inclusiva. Entender o processo de

construção do conhecimento da pessoa com deficiência, bem como o desenvolvimento de

suas potencialidades.

CONSTRUÇÃO DO DESENHO – 30H

Espaço de estudo e reflexão sobre a produção experimental do desenho, o conceito de

representação, a elaboração gráfica e a construção de imagens para todas as crianças a

respeito das características, desvantagens e dificuldades e intervenções. O desenho como fonte

de apoio a psicopedagogia.

OFICINAS NEUROPSICOLÓGICAS E EDUCACIONAIS – 40H

Jogos como recursos de intervenção no processo de aprendizagem; psicodrama como recurso

de intervenção; utilização de recursos artísticos no processo de intervenção; utilização das

miniaturas e caixa de areia no processo de intervenção; caixa de trabalho.

DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO – 30H

Pensamento lógico matemático e dificuldades na aquisição do raciocínio. Características do

conhecimento matemático. Desenvolvimento cognitivo na perspectiva piagetiana.

TEORIA E PRÁTICA DA PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA – 30H

Análise da atuação do psicopedagogo na clínica e na instituição, considerando os

conhecimentos em construção, retomada do código de ética.

PRÁTICA INSTITUCIONAL – 40H

Atuação Psicopedagógica em escola, com avaliação e planejamento de intervenções

necessárias.
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PRÁTICA CLÍNICA – 40H

Atuação Psicopedagógica com avaliação e planejamento de intervenções necessárias.

Aplicação dos testes psicopedagógicos.

SEMINÁRIO TRANSVERSAL - PLANO DE APLICAÇÃO – 30H

Aspectos téoricos e metodológicos necessários para a escolha do tema e do problema que

constituirão a possibilidade aos alunos quanto a articulação dos conhecimentos teóricos e

práticos abordados ao longo do curso. O objetivo principal é contribuir para integração entre a

formação acadêmica e a realidade do mercado de trabalho educacional.
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Santos Andrade



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

