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LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade

Jaboatão dos Guararapes/PE

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

ÁREAS

ALGUNS CURSOS

Cursos de Pós-Graduação ″Lato Sensu″ em 
conformidade com a Resolução 01/2007 

do Conselho Nacional de Educação

§ MBA em Planejamento Tributário

§ MBA em Controladoria

§ Gestão em Psicologia Organizacional e 

do Trabalho

§ Psicopedagogia Clínica e Institucional

§ Neuropsicopedagogia

§ Alta Gastronomia com Ênfase em 

Cozinha Oriental e das Américas

§ Gastonomia Vegana

Continue evoluindo na sua carreira. Várias 

opções de cursos nas mais diversas áreas 

para quem deseja se especializar.

§ Direito

§ Engenharia

§ Educação

§ Gestão

§ Gastronomia

 NEURO- 
 PSICOPEDAGOGIA 



§ Fundamentos Gerais da Neuropsicopedagogia

§ Neurociências Cognitivas

§ Desenvolvimento da leitura, escrita e raciocínio 

lógico-matemático

§ Psicomotricidade e Neurociência

§ Neurofisiologia do Comportamento e das 

Emoções

§ Neuropsicopatologias contemporâneas da 

aprendizagem

§ Neurofarmacologia

§ Atuação profissional do neurofarmacologia

§ Práticas multiprofissionais em neurociência 

aplicada à educação

§ Metodologia da Pesquisa Científica 

§ Avaliação e Intervenção Neuropsicopedagógicas 

§ Estágio Supervisionado: estudos de caso

§ Trabalho de Conclusão de Curso

DISCIPLINASAPRESENTAÇÃO

A Neuropsicopedagogia é uma ciência 

transdisciplinar, fundamentada nos 

conhecimentos da Neoriciência aplicada à 

educação, com interfaces da Pedagogia e 

Psicologia Cognitiva que tem como 

objeto formal de estudo a relação entre o 

funcionamento do sistema nervoso e a 

aprendizagem humana em uma perspec-

tiva de reintegração pessoal, social e 

educacional.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

O curso destina-se aos portadores de Diploma 

de Curso Superior, em particular graduados 

em Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 

profissionais da saúde e educação em geral.

Formar profissionais para atuar em consultórios 

particulares e na área educacional em instituições 

públicas e/ou privadas utilizando os fundamentos 

da neurociência, psicologia e pedagogia.

O CURSO

Documentos Necessários:

§ Preenchimento da ficha de pré-inscrição 

disponível no site

§ Cópia do diploma ou comprovante de 

conclusão de curso de graduação, obtido 

em uma instituição de nível superior 

reconhecida pelo MEC

§ Cópia dos documentos de identificação 

pessoal (RG, CPF)

§ 02 fotos 3x4

INSCRIÇÕES

§ Duração: 20 meses (17 meses de aulas 

presenciais e o restante para realização do 

projeto de conclusão de curso)

§ Carga-Horária: 600 horas/aula

§ Modalidade: Presencial

§ Aulas: Quinzenais - Sábados das 08:00 às 

17:40

CORPO DOCENTE

O curso é ministrado por professores mestres e 

doutores com vasta experiência em suas áreas 

de conhecimento, a fim de proporcionarem 

aos alunos o maior índice de aprendizagem, 

sempre alinhando com as novidades do 

mercado de trabalho. 
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