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Apresentação 
 

 O Curso destina-se aos 

profissionais com graduação 

superior nas diversas áreas do 

conhecimento (licenciaturas, 

bacharelados, e especialmente 

profissionais das áreas de 

Psicologia, Pedagogia, 

Fonoaudiologia) que atuam ou 

tenham interesse em atuar como 

Psicopedagogo Institucional em 

ambientes escolares, 

ampliando/aprimorando, para isso, a prática educacional e profissional no segmento da 

educação em instituições públicas e privadas.    

 

Objetivos  

 Para que os processos de aprendizagem ocorram de forma eficaz é necessário que os 

alunos estejam em harmonia com diversos fatores relacionados ao ambiente escolar, tais 

como: formação dos docentes, espaços adequados para a aprendizagem, material 

didático, jogos, brinquedos e brincadeiras, participação da família, os docentes e os 

processos de sociabilidade. Nesse sentido, o Psicopedagogo Institucional se dedicará à 

compreensão dos processos de aprendizagem, com os objetivos de que os acadêmicos 

possam: 

 

• Analisar o processo de construção de conhecimento auxiliando alunos e 

professores a traçar estratégias de intervenção que facilitem os processos de 

aprendizagem, bem como de ensino, prevenindo problemas de aprendizagem e 

contemplando a instituição escolar como um todo. 

• Desempenhar funções específicas do psicopedagogo através de instrumentos 

psicopedagógicos que favoreçam os processos de integração de acordo com as 

características dos indivíduos e grupos. 

 

Investimento 

  O investimento do curso pelo especializando se dará através de uma matrícula no 

valor de R$ 210,00 e 18 parcelas de R$ 210,00. Alunos da UPE possui desconto de 5% 

nas parcelas, quando pagas até a data do vencimento.  
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Caracterização do Curso 
 

 

Disciplinas do Curso 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

Metodologia Da Produção Do Conhecimento 40 h/a 

Fundamentos da Psicopedagogia 40 h/a 

Didática do Ensino Superior 40 h/a 

Teorias da Aprendizagem e os Contextos Contemporâneos 40 h/a 

Psicodinâmica da Aprendizagem e Intervenções Psicopedagógicas  40 h/a 

Interdisciplinaridade e Práticas Psicopedagógicas 40 h/a 

Psicopedagogia e Dificuldades de Aprendizagem 40 h/a 

Educação Inclusiva e Práticas Psicopedagógicas  40 h/a 

Avaliação Psicopedagógica Institucional 40 h/a 

Orientações para o Trabalho de Conclusão de Curso 60 h/a 

• Início: Agosto 2022

• Término: Dezembro 2023
Período de Realização

• Sábado - 8 as 17hs

• Domingo - 8 as 17hs
Horário e Dias de Aulas

• 420 horas

• Tempo Integral
Carga Horária

• Especialização Lato Sensu

• Presencial ou híbrido
Tipo e Modalidade do Curso

• Mínimo - 30 

• Máximo - 50
Número de Vagas

• Profissionais com graduação superior nas diversas 
áreas do conhecimento 

• Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia
Público Alvo


