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PORQUE FAZER PÓS PSICOPEGAGOGIA
INSTITUCIONAL?
“Feliz é aquele que aprende o que ensina e transfere o que sabe.”
Cora Coralina

A Educação Inclusiva preocupa-se em

Clientela

compreender diversidade inerente à espécie

O curso de pós-graduação a distância em

humana, buscando atender as necessidades

Educação Especial, é destinado aos já

educativas especiais de todos os alunos, em

professores da educação básica, gestores

salas de aulas comuns, em um sistema regular

escolares, e outras funções da área,

de ensino, de forma a promover a

que procuram se inserir melhor no universo

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de

educacional de seus alunos e, a partir de

todos.

suas habilidades para desenvolvimento dos
alunos.

Objetivos

Área de atuação

O curso de Especialização em Educação

O especialista em Educação Especial e Inclusiva

Especial e Inclusiva dedica-se ao trabalho às

pode atuar em escolas de educação básica, no

diferenças de modo a satisfazer as necessidades atendimento de alunos com necessidades
básicas de todos e promover inclusão

especiais, bem como no atendimento individual

no meio social, com qualidade.

do aluno portador de necessidade.

“O objetivo da educação é criar homens e
mulheres capazes de fazer coisas novas.”
Jean Piaget
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ESTUDE ENTRE
AS MELHORES
DO PAÍS
A Unifil apresenta excelente conceito
no MEC e mais de 80 anos de tradição
em ensino.

10 MESES
PÓS - LATU SENSU
Com foco na prática de conquiste seu
diploma e esteja preparado para um
mercado de trabalho cada vez mais
competitivo

360H
DE ESTUDO

Nossa carga horária é preparada em
ambiente on-line e 1 encontro
presencial para que você tenha o
máximo desempenho em seus
estudos

+45.000
ALUNOS

Junte-se a essa grande comunidade
de ensino com prestações que cabem
no seu bolso e crie seu futuro de
sucesso.
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DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS
CARGA HORÁRIA DE 36H CADA MÓDULO
Dificuldade de aprendizagem

História da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil e
Políticas Públicas

Fundamentos da Neuropedagogia

Sexualidade

Altas Habilidades/ Superdotação

LIBRAS

Transtornos de Comportamento e Desenvolvimento

Currículo inclusivo, inovações e Sala de Recursos Multifuncional

Coordenação Unifil
Prof.ª Ma. Camila Fernandes de Lima
Coordenação IFPG
Prof. Max Schaefer

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:
Graduação
Licenciatura
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Cursos "in company"
Cursos on-line
Cursos e-learning

DO COMUM AO
EXTRAORDINÁRIO
(62) 3926-1826 - (62) 9306-9497 - contato@ifpg.com.br
Rua C-182, 455 - Goiânia - Nova Suiça - GO

www.ifpg.com.br - @ifpg.institutofoco

