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A constelação sistêmica têm sido aplicada nas 
áreas empresarial, jurídica e da pedagogia sistêmica 
como uma abordagem inclusiva e preventiva de 
dificuldades relacionais, de aprendizagem e de 
trabalho, além de uma abordagem terapêutica 
complementar em práticas clínicas. Tem se 
mostrado atrativa no mercado pelo seu caráter 
qualitativo integrado à sustentabilidade dos 
processos formativos.

O egresso desse curso será capaz de compreender 
as principais dificuldades que atrapalham o 
processo de aprendizagem no âmbito escolar 
e a possibilidade de intervenção sistêmica. 
Estará apto a realizar intervenções pedagógicas 
sistêmicas no ambiente escolar e demais 
instituições, atuar em consultórios terapêuticos 
com abordagem sistêmica, elaborar e desenvolver 
postura sistêmica em equipes diversas, prevenir 
dificuldades de aprendizagem e relacional por 
meio de prática sistêmica em escolas e outras 
instituições.

Também poderá compreender e utilizar as leis 
sistêmicas (ordem, pertencimento e equilíbrio) no 

processo de ensino e aprendizagem; organizar 
o trabalho institucional educativo e em sala 
de aula de forma sistêmica, favorecendo a 
aprendizagem em outros ambientes laborais; 
realizar intervenções pedagógicas sistêmicas por 
meio de exercícios, propostas e posturas; e atuar 
de forma sistêmica com vistas à prevenção de 
problemas sistêmicos que possam influenciar na 
aquisição de novos conhecimentos atualmente 
e no futuro.

No curso da UP os alunos realizarão práticas e 
vivências pedagógicas sistêmicas, a partir dos 
princípios apresentados por Bert Hellinger, 
identificando os efeitos.

As aulas contam com professores especialistas, 
mestres e doutores em suas áreas de formação 
com experiência em Pedagogia Sistêmica. 

Os projetos de pesquisa serão base para 
produção de artigos científicos, que poderão ser 
publicados em revistas especializadas.

OBJETIVOS
DO CURSO



PÚBLICO-ALVO
Podem ingressar nesse curso graduados em Pedagogia, Licenciaturas,  Psicologia, Assistência 
Social, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Medicina, Fonoaudiologia, Fisioterapia. 

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

DIAS E HORÁRIOS
Quinzenal

MATRIZ CURRICULAR 

360 horas 

DURAÇÃO
7 de maio de 2021 a setembro de 2022

UNIDADES
Santos Andrade

INVESTIMENTO
24 parcelas de R$ 493,00

DIA 1 
SEXTA-FEIRA
19h às 22h30

DIA 2 
SÁBADO 
8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30

COORDENAÇÃO

PATRÍCIA ROMAGNANI 
profapatriciaromagnani@gmail.com

MICHELE CIDREIRA SALLUM 
michelesallum@hotmail.com



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.      

MOVIMENTOS 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.   

RELAÇÕES FAMÍLIA ESCOLA E PROFISSIONAL DA PSICOPEDAGOGIA - 30H   

Jogo Dramático (o Psicodrama) como uma ferramenta para construir o grupo e para trabalhar 
com o aprendiz. Esse recurso, além de facilitar as interações sociais, viabiliza o autoconhecimento 
e as aprendizagens. Através da vivência de algumas situações psicodramatizadas, espera-se que 
os alunos se interessem por conhecer, mais profundamente, essa abordagem.

ABORDAGENS SISTÊMICAS E FENOMENOLÓGICAS - 20H     

Compreensão das variadas perspectivas sistêmicas advindas da Teoria Geral dos Sistemas. 
Fenomenologias : filosófica, psicoterapêutica, espiritual.

PROGRAMA 
DO CURSO



BASES CONCEITUAIS DA PEDAGOGIA SISTÊMICA: O LEGADO DE BERT HELLINGER - 20H

Abordagens: psicanálise, dinâmica de grupos, terapia primal, análise do script, hipnoterapia 
e terapia familiar. Psicoterapia fenomenológica. Leis naturais. Constelação familiar e 
sistêmica.       

PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA SISTÊMICA - 40H     

As ordens do amor ou leis da vida: ordem, equilíbrio e pertencimento.  

CAMPOS MORFOGENÉTICOS E RESSONÂNCIA NA VIDA COTIDIANA - 20H  

Os estudos de Rupert Sheldrake. Campos como memória de aprendizados. Ordens 
e estruturas que formam padrões de comportamentos. O papel dos hábitos e o 
comportamento coletivo. Sistema organizacional e ordem invisível.

PERCEPÇÕES, SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA COMUNICAÇÃO CORPORAL - 20H 

As sensações no corpo. A gestalterapia e o corpo. Escultura familiar, teatro e psicodrama. A 
comunicação corporal e as percepções afetivas e emocionais. Construção de significados a 
partir das percepções corporais.  

COMUNICAÇÃO COMPETENTE - 20H

A comunicação e a interação entre as influências sociais, cognitivas e ambientais. Flexibilidade 
na comunicação. Assertividade. Resolução de problemas. A Teoria Cognitiva Social.

A ESCOLA, SABERES E CONTEXTOS TRANS, INTER E INTRAGERACIONAIS - 20H

Manifestações de comportamento e aprendizagem na escola. Genograma e ancestralidade. 
Hereditariedade por meio de genes. Prevenção da exclusão do sistema.

Remoto

Remoto



A IDENTIDADE DO EDUCADOR SISTÊMICO: ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS NA INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA SISTÊMICA - 30H      

Programação neurolinguística. Atividades e jogos em grupo. Literatura, histórias e narrativas. 
Contação de histórias. Árvore genealógica. Mindfulness. Visualização. Vivência e experimentos 
com bonecos. Representação simbólica por meio de desenhos, recortes, pintura, argila dentre 
outros. 

REDES DE INTERAÇÃO SISTÊMICA - 30H       

O olhar inclusivo e sistêmico. Relação institucional sistêmica. Articulação entre sistemas 
individuais e coletivos. O respeito a ordem sistêmica, pertencimento e equilíbrio. Diálogo aberto 
com atores educativos, escola, famílias e comunidade.

SEMINÁRIOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SISTÊMICAS - 40H    

Debate, discussão, análise e aprofundamento de temas de pesquisa. Produção científica para 
publicação em revistas especializadas. 

Remoto



METODOLOGIA

DOCENTES

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.

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.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1fXRjGemnRtb7zqw7LNy7Kv1-mpvXjUFx/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

