
 

              

 

COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E 
CLÍNICA 

 

Modalidade:  Especialização lato-sensu 

 

Coordenador(a): Profa. Angélica Alves D’ Almeida de Melo Lula 

 

OBJETIVO 

Especializar profissionais de nível superior, ampliando a capacidade de 

compreender e intervir no processo de aprendizagem por meio de conhecimentos 

teóricos e práticos em psicopedagogia, voltados para o desenvolvimento das 

habilidades e competências necessárias para atuar no campo clínico e institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar capacitação prática-profissional que viabilize a formação de 

profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, reflexivos e 

pesquisadores na área de psicopedagogia; 

 

 Refletir sobre diferentes aspectos relacionados à construção do conhecimento 

escolar pelos alunos – especialmente no tocante à aprendizagem e às suas 

dificuldades; 

 

 Utilizar o trabalho psicopedagógico para promover a aprendizagem, garantindo o 

bem estar de pessoas em atendimento profissional, devendo valer-se dos recursos 

disponíveis, incluindo a relação inter profissional; 

 

 Preparar o psicopedagogo para um enfoque preventivo, ou seja, um trabalho voltado 

para as condições de aprendizagem, devolvendo ao sujeito o prazer de aprender; 

 



PÚBLICO-ALVO 

 

Pedagogos, psicólogos e demais profissionais de nível superior que lidam com os 

problemas da aprendizagem humana. Ter disponibilidade para participar dos 

encontros presenciais nos locais previstos. Ter disponibilidade para realizar as 

atividades desenvolvidas no curso. 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

A seleção será realizada mediante análise do currículo do candidato, 

preenchimento da ficha de inscrição, entrevista (em data a ser definida) e apresentação 

dos seguintes documentos: diploma e histórico de Graduação, CPF, RG e comprovante 

de residência.  

 

CARGA HORÁRIA 

 

420 (quatrocentos e vinte) horas. 

 

DURAÇÃO 

 

22 meses, incluindo o prazo para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso 

(em forma de artigo científico). Dessa forma, serão 19 disciplinas presenciais e 03 

meses destinados ao TCC.  

 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

 

 Cópia autenticada do diploma de graduação;  

 Curriculum Vitae atualizado; 

 Cópia da carteira de identidade (RG) e CPF (e originais); 

 Cópia do boleto bancário que conste o pagamento da Taxa de Inscrição (este 

documento pode ser obtido no seguinte endereço: www.faculdadedoserido.com.br); 

 01 foto 3x4; 

 Cópia do comprovante de endereço atual. 

http://faculdadedoserido.com.br/


 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

MESES DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

1 Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 20h 

2 Introdução à Psicopedagogia 20h 

3 A Pessoa com Necessidades Educativas Especiais 20h 

4 Psicopedagogia Comunitária, Violência e Sociedade 20h 

5 A Dimensão Afetiva No Cotidiano Escolar 20h 

6 Psicopedagogia e Psicolinguística 20h 

7 Didática e Metodologia do Ensino Superior 20h 

8 Metodologia do Trabalho Científico 20h 

9 Psicanálise e Psicopedagogia 20h 

10 Problemas de Aprendizagem I 20h 

11 Problemas de Aprendizagem II 20h 

12 Psicopedagogia Clínica I 20h 

13 Psicopedagogia Institucional I 20h 

14 Neurologia para Educadores 20h 

15 Psicanálise e Psicopedagogia 20h 

16 Psicopedagogia Clínica II 20h 

17 Psicopedagogia Institucional II 20h 

18 Seminário de Apresentação de Intervenção 20h 

19  Estudos de Casos 20h 

20-22 TCC  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA  420 h 

 

 



CORPO DOCENTE 

 

Os cursos de Pós-graduação da Faculdade do Seridó são ministrados pelos 

professores do Departamento de Ciências Contábeis da FAS, além de contarem com a 

participação de profissionais convidados de outros Departamentos e entidades 

externas à Faculdade. Os docentes são, predominantemente, mestres e doutores, com 

larga experiência em seus campos de atuação. 

 

 


