NÚMERO DE VAGAS:
40 (quarenta) alunos

HORÁRIO:
Sábados e domingos - das 8h às 12h20min e das
13h30min às 17h40min.

COORDENAÇÃO DO CURSO
Professora Mes.Aléssia Costa de A. Cravo
Telefone: (75) 9971 4117 / (75) 3422-2185
E-mail: alessiacravo@bol.com.br
Prof.ª Esp. Francis Rose M. Teixeira
Telefone: (75) 3614-7744 / 9203-9573
E-mail: cotidianoinfantil@gmail.com

INVESTIMENTO
Matrícula:
R$ 200,00 (duzentos reais)
Mensalidades:
18 x R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Realização:
Núcleo de Pesquisa, Extensão e PósGraduação da Faculdade Santíssimo
Sacramento.

Ex-aluno da Faculdade ou Colégio Santíssimo Sacramento
tem direito à 10% de desconto sobre o valor do curso.

Faculdade
Santíssimo Sacramento

PÓS - GRADUAÇÃO

PEDAGOGIA
Hospitalar

Inscrições Abertas

Inscrições:
www.fsssacramento.br
(75) 3182-3196

Professores do Colégio ou Faculdade Santíssimo
Sacramento tem 10% de desconto sobre o valor do curso.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão.
Telefone: (75) 3182-3196
E-mail: nupefsss@hotmail.com

Diretora Geral
Irmã Lucia Maria Sá Barreto de Freitas

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Vice-Diretora
Irmã Geidvan Rocha Ramos

- Cópia do diploma da conclusão do curso de
graduação;
- Histórico da graduação;
- Cópia da Carteira de Identidade;
- Cópia do CPF;
- Curriculum Vitae ;

NUPE 1º andar da FSSS

Diretor Acadêmico
Profº. Joilson Romanci Severo Borges
Coordenação do Núcleo de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação
Profª. Ms Aléssia Costa de Araujo Cravo

380horas

PEDAGOGIA

Corpo Docente

Hospitalar

O Corpo Docente é formado por proﬁssionais
renomados na área da educação e saúde e uma
equipe preocupada em apresentar uma proposta
diferenciada, focando um campo de
conhecimento a ser explorado, desmistiﬁcando o
ambiente hospitalar e contribuindo para o bemestar da criança enferma.

Área e subárea do Conhecimento

Ciências Humanas
Público Alvo
Pedagogos, professores, gestores,
psicólogos, assistentes sociais, terapeutas
ocupacionais, enfermeiros, fonoaudiólogos,
ﬁsioterapeutas e demais proﬁssionais
interessados em atuar no desenvolvimento de
atividades pedagógicas para crianças e
adolescentes em situações de internamento em
área hospitalar ou domiciliar.

Primeira Turma
Ano de Início: 2015.2

IES
Faculdade Santíssimo Sacramento - FSSS.

Endereço do Curso
Rua Marechal Deodoro, Nº 118 – Centro- CEP
48.005-020. Alagoinhas – Bahia.

Objetivo do Curso

Componentes Curriculares

O curso de Pós-Graduação em Pedagogia
Hospitalar tem como objetivo incluir o pedagogo
como agente educativo, visando à formação de
um ser humano integral, fortalecendo os valores
da cidadania e da inclusão social e educacional
do aluno-paciente.
O processo de ensino-aprendizagem não
exige um espaço/tempo deﬁnido; ele pode
acontecer em qualquer ambiente em que haja
vontade de aprender. A Pedagogia Hospitalar
vem abrindo um grande espaço nos hospitais de
todo Brasil, já que o aluno enfermo tem, muitas
vezes, diﬁculdade em retomar os estudos após o
tratamento devido ao desânimo, à desmotivação
no aprender, o medo de não acompanhar a
turma na volta à escola, pela fragilidade que se
encontra sua autoestima, decorrente das
limitações que a doença ocasiona. A inserção do
ambiente escolar no período de internação é
muito importante para a recuperação da criança,
já que distrai, educa e reduz o medo de
inferioridade em relação aos colegas.

- Ambiente Hospitalar e Princípios Éticos;
- Fundamentos da Pedagogia Hospitalar:
políticas públicas;
- Educação, saúde, família e sociedade
planejamento e ação multidisciplinar;
- Educação Especial e Inclusiva: Marcos
históricos, deﬁciências, síndromes e diﬁculdades
ﬁsiomotores, sensoriais e locomoção;
- Brinquedotecas Hospitalares: que espaço é
esse?;
- Práticas educativas no contexto hospitalar;
- Classes Hospitalares;
- Psicologia Hospitalar: saúde, doença e a morte;
- Atividades recreativas e a psicomotricidade no
contexto hospitalar;
- Psicopedagogia Hospitalar;
- Arteterapia;
- Metodologia do trabalho cientíﬁco ;
- Atividade Complementar Trabalho de
Conclusão;
- Visita Técnica: elaboração e Aplicação de
Projeto;
- Apresentação do TCC.

