
PEDAGOGIA
HOSPITALAR 

EDUCAÇÃO



Conforme aponta os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável propostos pela 
ONU, é fundamental investir nas relações 
entre saúde e educação, compreendendo a 
diversidade e especificidade dos espaços em 
que os discentes têm como direito social e 
garantia de continuidade dos estudos, incluindo 
o  tratamento em ambientes hospitalares e 
domiciliares sem prejuízo curricular e retorno à 
escola.  

As competências desenvolvidas no curso 
irão auxiliar o profissional a avaliar, analisar e 
resolver situações-problema de continuidade 
no acompanhamento escolar de indivíduos em 
tratamento de saúde; planejar e desenvolver 
recursos para superação de desafios no processo 
de ensino e aprendizagem de indivíduos 

em situação de atendimento hospitalar e 
domiciliar, assim como compreender, utilizar 
e criar estratégias de ensino e aprendizagem 
adequadas à integração entre educação 
e saúde em ambientes hospitalares e 
domiciliares. 

O estudante será capaz de atuar com 
eficiência em classes hospitalares e ambientes 
domiciliares para indivíduos em tratamento de 
saúde.

Temos parcerias com hospitais de reconhecido 
trabalho com classes hospitalares. Contamos 
com uma matriz curricular diferenciada no 
campo da Pedagogia Hospitalar, além de 
possuir um corpo docente de destaque em 
Pedagogia Hospitalar no Estado do Paraná.

OBJETIVOS
DO CURSO



PÚBLICO-ALVO
Estão aptos a ingressar no curso pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, 
assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e demais profissionais 
interessados na área. 

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
15/11/ 2020 a 30/04/2021

DIAS E HORÁRIOS
Quinzenal

MATRIZ CURRICULAR 

360 horas

DURAÇÃO
De 30 de março de 2021 a maio de 2022

UNIDADES
Santos Andrade

INVESTIMENTO
20 parcelas de R$ 539,00

SÁBADOS
8h30 às 12h30 e
13h30 às 17h30

COORDENAÇÃO

ELISÂNGELA KARINE MARTINS 
elisangela.martins@up.edu.br

PATRÍCIA ROMAGNANI 
patricia.romagnani@up.edu.br



PROGRAMA 
DO CURSO

A PEDAGOGIA NO AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR - 20H

Relação saúde e educação. Relação escola, saúde e famílias. Relacionamento inter e 
intrapessoal. Modalidades de atendimento: classes hospitalares e atendimento domiciliar. 
Fronteiras e limites de atuação. Planejamento e detalhamento de suas etapas: do diagnóstico, 
plano especializado de atendimento, estratégias de ensino e aprendizagem, à avaliação.

MARCOS NORMATIVOS REFERENTES À PEDAGOGIA HOSPITALAR - 20H

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). LDB 9.394/96. Legislação específica de 
atendimento domiciliar e em classes hospitalares. Lei da Inclusão. Política Nacional de 
Educação Especial. Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar.

TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE APRENDIZAGEM  - 30H

Compreensão abrangente sobre a aprendizagem humana. Aprendizagem expansiva pela 
teoria da atividade. Aprendizagem transformadora. Abordagens múltiplas à inteligência. 
Aprendizagem biográfica. Ciclos de vida e ciclos de aprendizagem. Aprendizagem transicional e 
facilitação reflexiva.

NEUROPSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM - 30H

Cognição e Aprendizagem na perspectiva neuropsicológica. Teoria Funcional de Luria e 
aprendizagem. Atenção, Memória, Percepção, Emoção e Raciocínio Lógico Matemático. 
Funções Executivas.

Remoto/Ao vivo



DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO - 30H

Pensamento lógico matemático e dificuldades na aquisição do raciocínio. Características do 
conhecimento matemático. Desenvolvimento cognitivo na perspectiva piagetiana.

MOVIMENTO DE INTERVENÇÃO NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - 40H

Desenvolvimento infantil e a importância do movimento no processo de aprendizagem, suas 
relações com as dificuldades de aprendizagem e transtornos que podem aparecer no percurso 
de aprendizagem de um sujeito. Análise dos sintomas, compreensão dos mecanismos que 
obstaculizam a aprendizagem. Psicomotricidade e suas diferentes concepções como área de 
conhecimento.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E INCLUSÃO EDUCACIONAL E SOCIAL - 20H 

Altas e baixas tecnologias. Fundamentos da psicologia de desenvolvimento e aprendizagem. 
Práticas inclusivas.

ÉTICA, INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E POSSIBILIDADES DA ATUAÇÃO PEDAGÓGICA 

HOSPITALAR - 30H

Cultura, mente e educação. Ética na saúde e educação. Competências socioemocionais. 
Responsabilidade profissional e social.

OFICINAS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR - 20H

O lúdico com princípio de aprendizagem e as brincadeiras. Jogos educativos. Brinquedoteca. 
Biblioteca. Arte e educação.

PRÁTICA EM CLASSE HOSPITALAR - 30H

Desenvolvimento de projetos pedagógicos de acompanhamento pedagógico na continuidade 
dos estudos e efetiva aprendizagem de crianças, adolescentes ou jovens hospitalizados.



SEMINÁRIOS DE PRÁTICAS INSTITUCIONAIS DE PEDAGOGIA HOSPITALAR - 30H

Experiências bem sucedidas de organização de prática docente em ambiente hospitalar e 
domiciliar. SAREH (Paraná).

PESQUISA EDUCACIONAL E PLANO DE INTERVENÇÃO - 30H

Passos da pesquisa acadêmica. Levantamento nas bases de pesquisa. Elementos de um plano 
de intervenção.

PRÁTICA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR - 30H

Elaboração de estratégias de continuidade dos estudos e efetiva aprendizagem de crianças, 
adolescentes ou jovens em tratamento em ambiente domiciliar.

Remoto/Ao vivo



METODOLOGIA

DOCENTES CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

Na Universidade Positivo, nós acreditamos 
que para uma formação completa, a prática 
precisa ser tão importante quanto a teoria. 
Por isso, os módulos enfatizam a prática, 
formando os alunos para a construção de 
soluções, utilizando a teoria corrente como 
base para a determinação das ações nos 
respectivos projetos.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

O curso é ofertado na modalidade presencial, 
mas tem como diferencial disciplinas EAD e/ou 
on-line/ao vivo, agilizando o tempo de duração 
do curso. Confira no programa do curso quais 
disciplinas são ofertadas EAD.

https://drive.google.com/file/d/1-MNMXolHboWr4XH1qFnvjauHWH7wkzHE/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&c__processo=27501PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29
https://bit.ly/3kZGd17

