
 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGODIA  

 

 

OBJETIVO 

 

Capacitar profissionais que atuem ou tenham interesse em atuar nos processos de ensino-

aprendizagem, de modo a integrar o diagnóstico e a intervenção na perspectiva clínica e 

institucional; Formar profissionais aptos e comprometidos com uma atuação interdisciplinar; 

Propiciar o aprofundamento de conhecimentos necessários para que o psicopedagogo possa 

intervir tanto na prevenção quanto no tratamento dos problemas de aprendizagem das 

instituições escolares, prevenir novas dificuldades, melhorar o desempenho dos aprendizes e 

aumentar as potencialidades de aprendizagem; e ampliar o campo de atuação daqueles que 

lidam com o processo de aprendizagem, nas áreas de educação e saúde. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 

Pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, educadores em geral, além de 

outros profissionais portadores de diplomas de ensino superior em áreas afins que atuem ou 

pretendem atuar no campo educacional. 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES RESUMIDO 

Fundamentos Teóricos da Psicopedagogia 

Aprendizagem e Psicopedagogia 

Psicopedagogia e Psicanálise 

Didática do Ensino Superior 

Desenvolvimento do Pensamento e Aprendizagem 

Desenvolvimento emocional e afetivo e implicações na aprendizagem 

Metodologia da Pesquisa 

Desenvolvimento psicomotor e implicações na aprendizagem 

Desenvolvimento da linguagem e aquisição da leitura e da escrita 

Psicopedagogia e o Raciocínio Lógico Matemático 

Ludicidade na prática Psicopedagógica 

Seminários temáticos 

Deficiência Intelectual e Dislexia 

Direitos Humanos, Diversidade e Educação 

Estratégias de Trabalho diante dos transtornos de Aprendizagem 

Etiologia dos problemas de aprendizagem 

Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade e Transtorno Desafiador Opositivo 

Diagnóstico e Intervenção Psicopedagógica Institucional e Clínica 

Estágio Supervisionado 

 

 



 

 

DADOS GERAIS 

 
Carga Horária Total: 530 
Horário das Aulas: Aulas quinzenais aos sábados (08:00 – 12:00  e 13:00 - 17:00h) 
através da Plataforma Teams.  

Duração: 15 meses (incluindo prazo para entrega do artigo). 

Número de Vagas: 40*  

 

(*O UNIMAM se reserva ao direito de não realizar o curso caso não atinja o número 
mínimo de 20 alunos matriculados). 

 

INVESTIMENTO 

15 parcelas de R$ 180,00 

*Desconto 20% para egressos do UNIMAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


