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Apresentação 
 
 A dificuldade comportamental de crianças, adolescentes, jovem e idosos se tornou um dos instrumento de estudos 

científicos de diversos pesquisadores, visto que a população está cada vez mais sedentária e cheia de vícios posturais, o que 

acarreta em vários distúrbios físicos e psicológicos. O fato de se estudar uma maneira simples e de fácil acesso a população se 

torna importante para que se ache uma solução para tal problema. Psicomotricidade,  é um termo empregado para uma concepção 

de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua 

individualidade, sua linguagem e sua socialização.” (Associação Brasileira de Psicomotricidade).  

 O curso de Psicomotricidade Clínica e Relacional é voltado para profissionais das áreas de Saúde e Educação, professores, 

fisioterapeutas, professores de educação física, psicólogos, psicomotricistas, dentre outros que queiram capacitar-se e ampliar 

conhecimentos nas áreas da psicomotricidade relacional, de diagnóstico e avaliação psicomotora, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD), jogos e brincadeiras aplicados à Psicomotricidade. 

 Tendo em vista a necessidade de um conhecimento aprofundado o Decanato da Educação da Faculdade Mauá está 

proporcionando uma especialização direcionada para a psicomotricidade com o foco em distúrbios e métodos de aplicação motora 

e psicológica.  

 
Objetivos do curso 
 
Atender a necessidade emergencial do conhecimento aprofundado na psicomotricidade com o foco relacional, diagnóstico e 

avaliativo, bem como desenvolver métodos de aplicabilidade prática  



 

Metodologia: 

Aulas teóricas e práticas expositivas com dinâmicas de grupo, seminários, análise e debates do conteúdo ministrado em sala de 

acordo com o tema da aula. 

 

Sistema de avaliação 

A avaliação é calculada da seguinte forma: o aluno deverá ter a somatória de 6,0 (seis) pontos entre as provas e trabalhos 

realizados ao longo de cada disciplina em uma escala de zero a dez e frequência mínima de 75% da carga horária total do 

conteúdo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz curricular: 

Data e nº dos 
encontros 

Disciplinas “Tema” para as Aulas da Pós-Graduação CH Professor 

1º  Contextualização, aspectos históricos e conceituais da psicomotricidade 20  

2º  Estudos científicos cronológicos da psicomotricidade  20  

3º  Psicomotricidade relacional, diagnóstico e avaliação psicomotora 20  

4º  Transtornos globais do desenvolvimento (TGD) 20  

5º  Jogos e brincadeiras aplicados à Psicomotricidade 20  

6º  Diagnósticos clínicos e avaliações posturais da psicomotricidade 20  

7º  Psicologia clínica e diagnóstica atrelada ao acompanhamento psicomotor 20  

8º  Psicopedagogia aplicada ao acompanhamento comportamental  20  

9º  Crescimento e desenvolvimento humano e aspectos psicológicos e motores 20  

10º  Psicomotricidade para paciente com deficit de atenção e hiperatividade 20  

11º  Psicomotricidade para grupos especiais  20  

12º  Mercado de trabalho, Gestão e marketing de carreira do psicomotricista 20  

13º  Metodologia da Pesquisa 20  

14º  Docência no ensino superior 20  

15º  Apresentação do trabalho final 20  

16º  
 

20  

17º   20  

18º   20  



 


