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A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A matriz curricular é composta por 9 disciplinas organizadas em 3 módulos, com atividades 

presencias e a distância e o Trabalho de Conclusão de Curso. Os conteúdos das disciplinas, o 

material didático e as metodologias estão alinhados com os princípios educacionais e 

possibilitam a construção do conhecimento com uso inovador da tecnologia assegurando a 

interatividade e a flexibilidade no atendimento ao estudante.  

 

5 MATRIZ CURRICULAR  

 

MÓDULOS DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Módulo I 

 

Fundamentos Teóricos da Psicologia/Psicanálise 40 

Psicopatologia 40 

Estudos Clínicos 40 

Total de horas do módulo: 120 

Módulo II 

 

Processo Psicodiagnóstico 40 

Clinica com Crianças 40 

Clínica com Adolescentes 40 

Total de horas do módulo: 120 

Módulo III 

 

Psicose e Autismo  40 

Metodologia de Pesquisa 40 

Psicanálise e Educação 40 

Total de horas do módulo: 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 360 horas 

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso 

 

6 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CURSO 

 

6.1 ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

Serão realizados cinco encontros presenciais, sendo um ao início das atividades letivas, três 

encontros presenciais para avaliação ao longo do curso e o último encontro para apresentação 

do TCC. Os encontros presenciais serão realizados aos sábados com duração de 4 horas. 

 



 
 

 

6.2 ATIVIDADES A DISTÂNCIA 

 

As atividades a distância serão realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIVALE 

cuja plataforma proporciona aos alunos, professores e tutores uma efetiva interação na 

construção do conhecimento por meio dos conteúdos e objetos de aprendizagem, num processo 

contínuo de avaliação.  

 

6.3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso -TCC, de caráter obrigatório, será acompanhado por um 

professor orientador e deverá ser apresentado ao final do curso. 

 

6.4 CALENDÁRIO 

MÓDULO I 

OFERTA DAS DISCIPLINAS 
PERÍODO DE OFERTA 

INÍCIO TÉRMINO 

Fundamentos Teóricos da Psicologia/Psicanálise 12/03/19 05/04/19 

Psicopatologia 09/04/19 03/05/19 

Estudos Clínicos 07/05/19 31/05/19 

Encontro Presencial 01/06/19 

 

MÓDULO II 
 

OFERTA DAS DISCIPLINAS 
PERÍODO DE OFERTA 

INÍCIO TÉRMINO 

Processo Psicodiagnóstico 11/06/19 05/07/19 

Clinica com Crianças 09/07/19 02/08/19 

Clínica com Adolescentes 06/08/19 30/08/08 

Encontro Presencial 31/08/19 

 

MÓDULO II 

 

OFERTA DAS DISCIPLINAS 
PERÍODO DE OFERTA 

INÍCIO TÉRMINO 

Psicose e Autismo  10/09/19 04/10/19 

Metodologia de Pesquisa 08/10/19 01/11/19 

Psicanálise e Educação 05/11/19 29/11/19 

Encontro Presencial 30/11/19 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
 

Apresentação até dezembro/2019 
 

 

7 CORPO DOCENTE E TUTOR DO CURSO  

 

7.1 Corpo docente: Constituído por professores de reconhecida capacidade técnico-

profissional, sendo que 30% destes, pelo menos, possuem titulação de mestre ou doutor, com 

formação para atuar no ensino superior na modalidade de educação a distância. 



 
 

 

 

7.2 Tutor do curso: Profissional com experiência em tutoria e formação na área de 

especialidade do curso e competência comprovada na mediação dos processos ensino e 

aprendizagem na modalidade de educação a distância. 

 

8 INFRAESTRUTURA E MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

A infraestrutura é composta por laboratórios de informática, recursos de tecnologia de TV e 

Rádio, auditórios, salas de aulas e tutoria, bibliotecas e áreas de convivência. Os materiais 

didáticos são digitais com a abordagem do conteúdo específico e bibliografias em pleno acordo 

com o Projeto Pedagógico do Curso.  Os manuais contendo diretrizes e normas e o calendário 

acadêmico estarão disponíveis para acesso e/ou download no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA UNIVALE, bem como textos de apoio, objetos de aprendizagem, vídeos 

e videoaulas, entre outros.  

 

9 BIBLIOTECAS 

 

As Bibliotecas físicas da UNIVALE dispõem de um acervo constituído de materiais impressos 

e digitais com mais de 110.000 exemplares. Por meio da assinatura de convênio com a 

Biblioteca Virtual Pearson a UNIVALE oferece aos seus alunos aproximadamente 4.500 livros 

em todas as áreas, no formato de e-book, com acesso livre pelo Portal do Aluno, podendo ser 

acessado por todos os tipos de dispositivos móveis como smartphones e ainda desktop, 

notebook e tablet. 

 

10 CERTIFICAÇÃO 

 

Ao aluno de Pós-graduação Lato Sensu que cumprir os requisitos legais do curso será conferido 

Certificado, acompanhado do respectivo Histórico Escolar, com validade em todo território 

nacional. 


