PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL
Público Alvo: Profissionais das áreas da educação e da saúde: pedagogos,
professores, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neurologistas, assistentes
sociais, e outros interessados nos processos de aprendizagem e em seus distúrbios.
Objetivo: Desenvolver competências e habilidades para atuar como psicopedagogo
Clínico e Institucional, através de práticas avaliativas diagnóstica, preventiva e
terapêutica que permita a compreensão das diversas etapas evolutivas do
desenvolvimento da aprendizagem a partir de diferentes concepções teóricas e dos
fenômenos psíquico, sociais e institucionais pertinentes à aprendizagem no sentido de
assegurar o desenvolvimento humano, assim como contribuir para dirimir as
dificuldades de aprendizagem.
Carga Horária Total: 630 h/a (A carga horária mínima de acordo com a legislação
são 600 horas)
Coordenação: Profª Me. Erika Bataglia da Costa
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

Psicopedagogia, Ética e Processos cognitivos de aprendizagem

30

Bases neuropsicológicas da Aprendizagem e seus transtornos

60

Família, escola e comunidade e suas implicações nos Transtornos de
Aprendizagem

30

Aprender a conhecer – Psicologia do desenvolvimento e da
Aprendizagem

30

Psicolinguística: processos da construção das linguagens

30

O pensamento lógico-matemático e a psicopedagogia

30

Psicomotricidade e suas implicações na aprendizagem

30

Didática do Ensino Superior (Do Planejamento à Avaliação)

30

Diagnóstico Psicopedagógico Clínico e Institucional

60

Intervenção Psicopedagógica Clínica e Institucional

60

Estágio Supervisionado em Psicopedagogia Clínica e Institucional

150

Metodologia do Trabalho Científico e Projeto de conclusão

60

Carga Horária das Aulas

600

Orientação ao Trabalho de conclusão do curso

30

Carga Horária Total do Curso Período para defesa

630

Documentos necessários para matrícula:
 01 foto 3×4;
 Cópia Autenticada RG e CPF, ou cópia simples com apresentação do original;
 Cópia autenticada do Diploma de Graduação, ou cópia simples com apresentação
do original;
 Cópia autenticada do Histórico Acadêmico do Curso de Graduação, ou cópia
simples com apresentação do original;
 Comprovante de residência (cópia simples);
 Ficha de Inscrição.
Local de matrícula:
FATENE Fortaleza – Rua Matos Vasconcelos, N° 1626 – Bairro Damas
FATENE Caucaia – Rua Coronel Correa, N° 1119 – Bairro Centro
Descontos**
 Ex-alunos FATENE 15% de desconto nas mensalidades;
 Empresas parceiras 10 % de desconto nas mensalidades;
 Desconto para grupos de alunos.

Para mais informações: (85) 3299.2815
E-mail: pos@fatene.edu.br

Inscrições no Site
http://www.fatene.edu.br/site/cursos/itemlist/category/8-pos-graduacao-e-extensao

