CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU:
ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA
TURMA 2018
Objetivo:
Ampliar e aprofundar o entendimento da teoria psicopedagógica e formar para a atuação em distintos
contextos – clínico ou escolar ou comunitário.
Público Alvo:
Profissionais da Educação, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e áreas afins, bem como estudiosos
interessados pela temática e pela pesquisa em Psicopedagogia.
Programa:
Conceito, Objeto e Objetivo da Psicopedagogia (OB)
Constituição e Determinações do Ser Cognoscente (OB)
Fundamentos da Construção da Autonomia (OB)
Construção da Autonomia (OB)
Determinações Simbólicas do Ser Cognoscente (OB)
Determinações Sociais do Ser Cognoscente (OB)
Determinações Lógicas do Ser Cognoscente (OB)
Metodologia de Pesquisa I (OB)
Metodologia de Pesquisa II (OB)
Teoria da Prática Psicopedagógica I (OB)
Diagnóstico Psicopedagógico (OB)
Teoria da Prática Psicopedagógica II (OB)
Prática Psicopedagógica Clínica (EL)
Prática Psicopedagógica Escolar (EL)
Prática Psicopedagógica Comunitária (EL)
Obs:

Deverão ser cursadas as disciplinas obrigatórias (OB) e uma entre as eletivas (EL).
Além destas disciplinas são oferecidos, no mínimo, quatro seminários realizados em dia
diferente ao da aula regular da turma, incluindo sábado.
Além das disciplinas o aluno deverá integralizar 100 horas de estágio (no 3o ano).

Carga Horária e Período de realização:
A carga horária (360hs exclusive o tempo dedicado ao estágio e à elaboração de monografia) será
integralizada com uma aula semanal de 3hs de duração durante três anos e seminários ao longo do
curso. O prazo para a entrega da monografia é de 6 (seis) meses a contar do término das aulas
(disciplinas).
Início, Horário e Local das Aulas:
06 de Março de 2018 - 3ª. feiras, das 19 às 22hs, na sede do Instituto Superior de Educação PróSaber (Largo dos Leões, 70, Humaitá, Rio de Janeiro)
Certificação:
Para a obtenção do Certificado de Especialização em Psicopedagogia, o aluno – além de ser aprovado
em todas as disciplinas, de cumprir a carga horária e ser aprovado em estágio e de cumprir frequência
mínima de 75% das aulas – deverá desenvolver individualmente uma monografia de final de curso,
orientada por professor do corpo docente e aprovada pela banca para este fim designada. O prazo
para a entrega da monografia é de 6 (seis) meses a contar do término das aulas (disciplinas).
Processo Seletivo:
A seleção será feita em duas etapas. A primeira, análise do currículo e do memorial. A segunda,
entrevista.
O currículo e o memorial deverão ser entregues na inscrição. O memorial deverá salientar os aspectos
determinantes da opção e da trajetória profissionais.
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Inscrições:
As inscrições estão abertas do dia 06 de novembro a 06 de dezembro de 2017 (exceto dia 10 de
novembro) e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas e de 15 às 19hs, na
sede do Pró-Saber, no Largo dos Leões, 70 – Humaitá.
Taxa de Inscrição: R$60,00 (reembolsáveis apenas em caso de não oferecimento do curso). A
taxa deverá ser paga na própria secretaria no ato da inscrição.
Documentos Exigidos:
Uma foto 3 x 4 colorida, de data recente;
Cópia legível da carteira de identidade e do CPF;
Cópia legível, frente e verso, do Diploma de Graduação;
Curriculum Vitae e Memorial
Obs:
Candidatos cujos diplomas ainda não tenham sido expedidos pela Instituição de
origem poderão se inscrever desde que apresentem declaração de conclusão, indicando as
datas de conclusão e de colação de grau.
Candidatos que ainda não concluíram o curso de graduação, mas que deverão fazêlo em data anterior ao início do curso, poderão se inscrever desde que apresentem o histórico
escolar e declaração da Instituição de Ensino Superior de origem indicando a data provável
para a conclusão do curso de graduação ou da colação de grau. A não conclusão do curso de
graduação nas condições estabelecidas implicará no imediato cancelamento da matrícula,
sem a devolução dos valores já pagos.
Portadores de diploma de graduação obtido no exterior deverão apresentar a
revalidação do diploma, expedida por universidade pública, respeitando-se os acordos
internacionais de reciprocidade ou equiparação.
Seleção:
Serão oferecidas 34 vagas.
A seleção, em duas etapas, observará o seguinte calendário:
Fase 1: Análise do currículo e do memorial (que deverão ser entregues no momento da inscrição).
Fase 2: Entrevista
Os candidatos serão convocados para as entrevistas a serem realizadas do dia 07 a 13 de dezembro
de 2017 no Pró-Saber.
Divulgação do resultado: 15 de dezembro de 2017.
Matrícula para os aprovados: Do dia 15 a 21 de dezembro de 2017.
Investimento:
Ano de 2018: 10 (dez) parcelas de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais), sendo o pagamento da
primeira parcela efetuado no ato da matrícula. As demais parcelas deverão ser efetuadas até o dia 10
de cada mês, a partir do mês de abril de 2018.
Ano de 2019: 10 (dez) parcelas de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais), reajustadas pelo INPC
mínimo + 2%.
Ano de 2020: 10 (dez) parcelas de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais), reajustadas pelo INPC
mínimo + 2%.
Ano de 2021: ano da monografia: 2 (duas) parcelas no valor da mensalidade do ano de 2019 a serem
pagas nos meses de março e maio de 2021.
Caso o aluno solicite prorrogação de prazo para a entrega de monografia, respeitando o
previsto nas normas legais, haverá o pagamento de mais uma parcela em julho de 2021.
Total à vista anual com 10% de desconto.
Observações:
Número limitado de vagas.
A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de matrículas.
Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo único.
A Coordenação do Curso se reserva o direito de não preencher o total de vagas oferecidas.
Maiores informações:
Telefones: (21) 2266-7440 / 2537-6778

E-mail: cursosprosaber@prosaber.org.br

2

