
 
 

NEUROPSICOPEDAGOGIA 

Objetivos 

Formar e capacitar profissionais da área da educação e saúde para que compreendam 

e ampliem seus conhecimentos em torno da aprendizagem de diferentes sujeitos e 

contextos para que possam identificar, compreender e criar estratégias a fim de 

desenvolver e estimular processos cognitivos fundamentais envolvidos na 

aprendizagem. 

Formação - O especialista em Neuropsicopedagogia é um profissional que atuará em 

diferentes contextos sociais, buscando compreender o processo cognitivo do sujeito 

desde os primeiros anos de vida, seus impasses e as implicações na aprendizagem.   

Campo de Atuação 

O profissional que faz especialização em neuropsicopedagogia atuará nas áreas da 

educação ou saúde. Sua atuação poderá se estender a instituições educacionais (se 

tiver formação em licenciaturas, pedagogia ou psicopedagogia) ou a instituições na 

área da saúde (se tiver formação em fisioterapia, psicologia ou fonoaudiologia). Sua 

prática terá como ponto de apoio os estudos das neurociências, da psicologia cognitiva 

e da pedagogia.  É uma especialização que complementa a formação de base, 

permitindo uma atuação profissional centrada em um campo de investigação: as 

neurociências.       

Estrutura  

A carga horária deste curso é de 480 horas. A duração total em meses dos módulos do 

curso é de 16 meses, excluindo o período de férias e recesso. Ainda, será 

disponibilizado o período de 6 meses para a entrega do trabalho de conclusão de 

curso. 

Calendário/ Horário de aulas 

As aulas presenciais serão realizadas mensalmente, aos sábados, nos períodos 
matutino e vespertino, de acordo como a seguinte divisão: 

Manhã: Das 8h00 às 12h00 (Intervalo às 10h) 

Tarde: Das 13h00 às 1700 (Intervalo às 15h) 



 
Investimento 

 

Consulte a secretaria da faculdade para obter maiores informações em relação ao 

investimento e as condições de pagamento para este curso. 

Contato: (016) 3711-0111. 

 

1.0 – IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do Curso: Neuropsicopedagogia 

1.2 Modalidade: Pós-graduação Lato Sensu na modalidade Presencial. 

1.3 Carga Horária: 480 horas, regido pela Resolução nº 001 do Conselho Nacional de 

Educação, de 3 de abril de 2001. – Duração: 16 meses. 

1.4 Sistema de organização: Modular.  

1.5 Forma de funcionamento: Aulas mensais (primeiro sábado do mês). 

1.6 Clientela: Formados em: Medicina, Profissionais de Educação Física, Psicologia, 
Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia, 
Dança, Ortopedia, Terapia Ocupacional e áreas afins. 
1.7 Instituição Executora: Fapesf - Faculdade Pestalozzi de Franca. 

1.8 Direção: Profa. Ms. Elisa Helena Meleti Reis. 

Titulação: Mestre em Educação – Centro Universitário Moura Lacerda. 

1.9 Coordenação: Profa. Ms. Elisa Garcia Bertoni Idalgo.                                Titulação: 

Mestre em Linguística – Universidade de Franca UNIFRAN. 

1.10 Corpo Docente: Professores doutores, mestres e especialistas, experiência 

profissional na área de Educação, Psicologia e Psicopedagogia do Estado de São Paulo. 

1.11 Número de turmas: 01.  

1.12 Número de alunos por turma: 50.  

1.13 Número total de alunos a serem atendidos: 50. 

2.0 PÚBLICO ALVO 

Este curso de pós-graduação destina-se a profissionais graduados em Pedagogia, 
Normal Superior, Psicologia, Fonoaudiologia e Licenciaturas. Também se destina a 



 
Psicopedagogos e profissionais que têm interesse em ampliar os seus conhecimentos 
sobre as dificuldades de aprendizagem a partir do estudo das neurociências.   

3.0  MÓDULOS/DISCIPLINAS 

MÓDULO 1  

DISCIPLINAS HORAS 

Introdução a neuropsicopedagogia e atuação profissional 30 

Fundamentos da neurociência e educação 30 

Neuroanatomia 30 

Memoria neuronal 30 
 

MÓDULO 2  

DISCIPLINAS HORAS 

Linguagem e aprendizagem: atenção, percepção, 
consciência, memória e planejamento 

30 

Neurociência das emoções e sensações 30 

Neurociência educacional 60 

Sensibilidade e percepção 30 
 

MÓDULO 3 

DISCIPLINAS HORAS 

Neurociência dos movimentos 30 

Teoria e prática da neuropsicopedagogia 30 

Transtornos específicos da aprendizagem 60 

Educação inclusiva e a neurociência 30 

Metodologia cientifica 60 

TOTAL 480 
 

 A Grade Curricular poderá sofrer adaptações necessárias para melhor 
desenvolvimento do programa. 

 Formação de turma sujeita a número mínimo de alunos. 

 


