
Pós-graduação Lato Sensu 

Neurodesenvolvimento
Infantil Atípico

Comportamento e Aprendizagem.



O CURSO
A pós graduação em Neurodesenvolvimento Infantil Atípico: Comporta-

mento e Aprendizagem visa oferecer importantes contribuições no que 

concerne a qualificação profissional nas múltiplas áreas do saber, tendo 

como objetivo máximo o desenvolvimento de habilidades profissionais que 

contribuam para um atendimento especializado de qualidade e que impac-

te positiva e diretamente no desenvolvimento, na aprendizagem e na vida 

dessas crianças e de suas famílias. 

CARGA HORÁRIA:

360 horas

PERÍODO:

12 meses

DIAS E HORÁRIOS

Início das aulas: 01/05/2021

Sábados das 8:30h às 18h e domingos das 8:30h às 12h. 

INFORMAÇÕES GERAIS



OBJETIVOS

Estudar os principais transtornos, síndromes e alte-

rações que impactam na aprendizagem, no com-

portamento e no neurodesenvolvimento infantil. 

 •

ESPECÍFICOS 

• Contribuir para a formação profissional e o desenvolvimento de protoco-

los de intervenção eficazes e baseados em experimentação científica; 

• Entender o desenvolvimento infantil nas áreas: motora, sensorial, de lin-

guagem, cognitiva, neural e comportamental; 

• Contribuir para a formação, qualificação e intervenção de profissionais 

que atuem em diferentes áreas de formação; 

• Estudar as estratégias de intervenção para os principais transtornos, sín-

dromes e alterações no neurodesenvolvimento, comportamento e na 

aprendizagem infantil. 

GERAL



INVESTIMENTO

15 parcelas de R$ 757,00

ou R$ 547,00 nas mensali-
dades pagas até o dia 5 de 
todo mês.



MÓDULOS

• Tópicos Básicos e Avançados em Neuropsicologia.

• O Desenvolvimento Típico e os Marcos do 

Desenvolvimento Humano.

• Psicofarmacologia no Desenvolvimento Infantil 

Atípico.

• Bases Neuro-Comportamentais da Psicologia da 

Aprendizagem.

• Transtornos de Comunicação e o Ensino de 

Comunicação Alternativa.

• O Desenvolvimento Motor e suas Alterações 

• Transtorno do Processamento Sensorial 

• Manejo de Comportamentos Problemas 

• Trissomia do 21, Tdah, Transtorno do Espectro do 

Autismo.

• Dificuldades de Aprendizagem: Leitura e Escrita 

• O Ensino Estruturado e a Adaptação Curricular: 

Facilitando a Aprendizagem 

• TCC



MATRÍCULA

Para realização da matrícula será necessária 

apresentação dos seguintes documentos na aula 

magna: 

• Contrato assinado em 3 vias; * Duas fotos 3x4;

Cópias simples de:

• RG; 

• CPF;

• Comprovante de Residência;

• Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

Cópias autenticadas de:

• Diploma ou Declaração de Conclusão da Gra-

duação; 

• Histórico Escolar. 



www.iepsis.com.br

mais informações:

secretaria@iepsis.com.br

(82) 99367-9585

(82) 3313 – 5335


