
OBJETIVO 
Qualificar profissionais para a prática da Psicopedagogia em clínicas e 
instituições, em suas diversas interfaces (diagnóstico, pesquisa, 
acompanhamento clínico e orientação familiar e institucional). 

  

PÚBLICO-ALVO 
O curso destina-se à Psicólogos, Pedagogos, Fonoaudiólogos, Profissionais 
da Educação e áreas afins. 

  

JUSTIFICATIVA 
O impacto das pesquisas em PSICOPEDAGOGIA e os avanços dos 
Paradigmas educacionais emergentes, pressupõem mudanças na dinâmica 
das escolas, tendo o Ensino Superior, a responsabilidade por essas 
mudança, de modo a atender às exigências de qualidade no processo 
ensino-aprendizagem. 

O curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica 
buscará o replanejamento, revendo as estruturas que sustentam as 
instituições educacionais, procurando elevar a qualidade do ensino e 
consequentemente o nível dos profissionais no mercado de trabalho. 

Há uma necessidade imperativa de transformar as estruturas para evoluir 
mentalidades, gerar um potencial de ação mais eficaz e eficiente, em 
harmonia com as mudanças, exigências e necessidades sociais. 

Para a FACESA, o curso ora oferecido, torna-se expressão e forma de ação 
para com aqueles que necessitam de novos conhecimentos, a fim de se 
tornarem profissionais capacitados, conhecendo em profundidade os novos 
avanços da Psicopedagogia. 

Para o município, o curso de Especialização em Psicopedagogia Institucional 
e Clínica contribuirá para a consolidação de uma educação qualificada por 
meio do aprofundamento das discussões atuais no campo da 
Psicopedagogia e suas relações com a Sociedade, o conhecimento e 
aprendizagem. 

  

METODOLOGIA DE ENSINO 
As disciplinas serão desenvolvidas, conforme a carga horária de cada 
disciplina de forma presencial, obedecendo o número de créditos 



estabelecidos na matriz curricular. No final de cada disciplina será realizada 
uma avaliação, como requisito para obtenção da aprovação. 

  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO- TCC 
O trabalho de conclusão de curso consta da produção de um projeto de 
pesquisa, o qual será apresentado perante uma banca examinadora, 
constituída por professores Mestres e Doutores que possuam pesquisas na 
área objeto de discussão. 

  

MATRIZ CURRÍCULAR: 

Curso: Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica 
Instituição:  FACESA 
Área: Pedagogia 
Carga horária: 720 horas – 18 meses

Módulos e Disciplinas Carga 
Horária1. Bases Filosóficas e Epistemológicas da 

Psicopedagogia
40 h

2. Psicologia da Educação na Atualidade 40 h
3. Educação Psicomotora 40 h
4. Psicopatologia 40 h
5. Dinâmica de Grupo 40 h
6. Metodologia da Pesquisa 40 h
7. Psicologia do Desenvolvimento na Atualidade 40 h
8. Psicopedagogia Institucional 40 h
9. Didática do Ensino Superior 40 h
10. Teoria Psicanalítica na Atualidade 40 h
11. Psicopedagogia Clínica 80 h
12.13. Estágio   Institucional 80 h
14.15. Estágio Clínico 80 h
16.17.18 Monografia Três meses
Total de Horas do Curso 720 h


