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SUMÁRIO



Boas-vindas!

A Universidade Santo Amaro - Unisa é uma instituição de ensino com 
nota máxima no MEC e mais de 50 anos de tradição. 

Na Pós-Graduação Lato Sensu, acreditamos que um curso deve ser 
prático e aplicado à realidade profissional. Assim, nossa metodologia 
de ensino é ativa e tem como foco as reais necessidades do mercado 
de trabalho e as demandas da sociedade atual.  

Os alunos e alunas são protagonistas do processo de aprendizagem 
e vivenciam na prática o desenvolvimento das competências por 
meio de conteúdos e estratégias instrucionais relacionados às áreas 
do curso escolhido.
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A PÓS-GRADUAÇÃO 
UNISA
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COMO VOCÊ IRÁ APREENDER 
NA PÓS-GRADUAÇÃO EAD

AULAS AO VIVO

INTERAÇÕES COM
PROFESSORES E ALUNOS

AULAS NARRADAS

ARTIGOS E CAPÍTULOS 
DE LIVROS

ENTREVISTAS COM 
CONVIDADOS

INFOGRÁFICOS

PODCASTS

 VIDEOAULAS

100% ONLINE

ESTUDO DE CASO



A Psicopedagogia é uma área de conhecimento interdisciplinar 
voltada ao estudo dos processos de aprender e ensinar e da 
compreensão dos diversos fatores, facilitadores ou inibidores, que 
atuam nesses processos. Ocupa-se da avaliação e intervenção de 
demandas voltadas às dificuldades escolares, bem como transtornos 
de aprendizagem em crianças, adolescentes e adultos.

A nossa Pós-Graduação oferece uma carga horária superior à 
mínima indicada pela Associação Brasileira de Psicopedagogia 
(ABPP). Além disso, conta com o estágio orientado, o qual 
foi desenvolvido por meio de oficinas psicopedagógicas. Ao 
concluir o curso, o estudante será capaz de realizar a mediação 
psicopedagógica, seja na modalidade clínica ou institucional, para 
avaliar e intervir nos fatores que podem inibir ou facilitar o processo 
de construção da aprendizagem.

 Carga horária: 624h  Duração: 18 meses 

PARA QUEM É O CURSO 
Profissionais graduados nas áreas da Educação e Saúde, principalmente 
em Pedagogia, Licenciaturas, Psicologia e Fonoaudiologia.

REQUISITOS 
Curso Superior completo, com comprovação de Diploma ou 
Certificado de Conclusão da Graduação.
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AS UNIDADES 
CURRICULARES DO CURSO

MÓDULO 1
INCLUSÃO E APRENDIZAGEM

INSTITUIÇÃO 
ESCOLAR E 
INCLUSÃO

• Pensamento complexo
• Inclusão e exclusão na escola brasileira
• Conceitos de educação especial e 

educação inclusiva
• Conceitos de dificuldade de aprendizagem, 

transtorno de aprendizagem e fracasso escolar
• Atuação do profissional psicopedagogo em 

processos inclusivos

ASPECTOS 
COGNITIVOS E 

NEUROLÓGICOS 
DA 

APRENDIZAGEM

• Contribuições da neuroaprendizagem
• Estrutura e funcionamento do sistema 

nervoso central e periférico
• Funções cognitivas e executivas

VÍNCULO, 
FAMÍLIA E 

APRENDIZAGEM

• Concepção de família, a partir das 
mudanças históricas, sociais, políticas e 
econômicas

• Tipos de vínculo: primário, secundário, 
parasitário, patológico e saudável

• Aprendentes e ensinantes: posições 
subjetivas

• Dinâmica familiar e moldes relacionais
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AS UNIDADES 
CURRICULARES DO CURSO

MÓDULO 2
INCLUSÃO E APRENDIZAGEM

PSICANÁLISE E 
APRENDIZAGEM

• Contribuições da psicanálise à 
psicopedagogia

• Relação entre corpo, organismo, 
inteligência e desejo

• Mecanismos de defesa e castrações
• As dificuldades de aprendizagem como 

sintoma

PSICOMOTRICIDADE 
E EDUCAÇÃO 

SOCIOMOTORA

• Conceito de motricidade humana e 
psicomotricidade

• Relação entre esquema corporal e imagem 
corporal

• Parâmetros de expressividade motora e 
psicomotora

• Protocolo para a observação e avaliação dos 
parâmetros psicomotores

BASES 
TEÓRICAS DA 

PSICOPEDAGOGIA

• Contexto histórico da psicopedagogia e 
psicopedagogia no Brasil

• Conceitos de ensinante e aprendente — 
modalidades de aprendizagem e de ensino

• Diferenças entre fracasso escolar, 
dificuldade de aprendizagem e transtorno 
de aprendizagem

• Psicopedagogia como área de 
conhecimento interdisciplinar
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AS UNIDADES 
CURRICULARES DO CURSO

MÓDULO 3
LINGUAGENS, PENSAMENTO E APRENDIZAGEM

PENSAMENTO 
LÓGICO 

MATEMÁTICO E 
JOGOS

• Epistemologia genética de Jean Piaget: 
ênfase na construção do pensamento 
lógico matemático

• Categorias de pensamento e provas 
operatórias

• Construção do conceito de número
• Contribuições da Didática da Matemática

PSICOGÊNESE DA 
LECTO-ESCRITA

• Construção da escrita a partir dos níveis 
conceituais da notação linguística

• Conceito de consciência fonológica
• Práticas para a construção da habilidade 

leitora e escritora
• Dificuldades de escolarização e transtornos 

de leitura e escrita

TRABALHO 
COM GRUPOS: 

OFICINAS 
CRIATIVAS E 

PSICOSSOCIOE-
DUCATIVAS

• Oficinas criativas e psicossocioeducativas
• As narrativas como espaço de elaboração
• O lúdico como recurso terapêutico
• O corpo e o desejo na relação com a 

aprendizagem
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AS UNIDADES 
CURRICULARES DO CURSO

MÓDULO 4
PRÁTICA PSICOPEDAGÓGICA

AVALIAÇÃO 
PSICOPEDAGÓGICA

• Protocolo de avaliação psicopedagógica
• Provas projetivas, operatórias e anamnese
• Interpretação do desenho
• Estruturação das modalidades de 

aprendizagem e de ensinagem

INTERVENÇÃO 
PSICOPEDAGÓGICA

• Protocolo inicial de intervenção 
psicopedagógica

• Oficinas psicopedagógicas
• As narrativas como espaço de elaboração
• O lúdico como recurso terapêutico

TRABALHO COM 
GRUPOS – OFICINAS 

PSICOPEDAGÓGICAS

• Oficinas psicopedagógicas
• O jogo como espaço para pensar
• Diferença entre saber jogar e jogar bem
• Diversos tipos de jogos
• Práticas com jogos como mobilizadoras de 

aprendizagem

DESIGN 
YOUR LIFE

• Século XXI: a nova realidade  
• Variáveis das competências de sucesso
• Técnicas do bem-viver 
• Ferramentas de roteirização de vida 

PRÁTICA 
PSICOPEDAGÓGICA 

ESTÁGIO 
CURRICULAR

• Atendimento Psicopedagógico
• Orientação/Supervisão da Ação 

Desenvolvida
• Produção de relatórios da ação 

desenvolvida



A PÓS-GRADUAÇÃO EAD TEM AULAS PRESENCIAIS? 
Não. Na Pós-Graduação EAD todo o conteúdo está disponível on-
line, inclusive as Atividades Avaliativas. 

OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO UNISA 
SÃO RECONHECIDOS PELO MEC? 
Sim. A Unisa é credenciada pelo MEC com nota máxima 5. Desta 
forma, a Instituição tem autonomia para criar cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu. 

DIPLOMA OU CERTIFICAÇÃO: AFINAL, O QUE A PÓS OFERECE? 
A Pós-Graduação EAD da Unisa é a chamada lato sensu e 
compreende os cursos de especialização e MBA. Ao concluir o curso, 
o aluno recebe um certificado emitido pela própria Universidade. 
É importante citar que essa emissão do Certificado de Conclusão 
de Pós-Graduação lato sensu deve ser feita obrigatoriamente pela 
própria Instituição de Ensino e, para que isso aconteça, é preciso que 
ela seja credenciada no MEC. A solicitação do certificado é realizada 
quando o aluno finalizar o curso e mediante abertura de protocolo 
no portal — realizada pelo próprio aluno. 
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PERGUNTAS
FREQUENTES



@unisaoficial

www.unisa.br | 11 2141-8555 


