Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte
Pós-graduação lato sensu – Especialização / Extensão

PEDAGOGIA HOSPITALAR
Público Alvo: Profissionais formados na área da educação e saúde.
Objetivo Geral: Especializar profissionais graduados na área da educação e saúde para atuarem em
ambiente hospitalar, aplicando conhecimentos, habilidades e atitudes ao desempenho da função,
capacitando-os a responder a problemas imprevistos, atuar com autonomia, flexibilidade e
colaborar com o entorno profissional, com foco na educação, humanização e resgate do espaço de
aprendizagem, compreensão e ludicidade.
Duração do curso: 13 meses*

Carga horária: 432 horas/aula (387 horas/aulas teóricas e 45 horas/aulas práticas)
Programa de Disciplinas:
Introdução a Pedagogia Hospitalar
A influência da esperança e o impacto da religiosidade no tratamento: respeito as diferenças
Cardiologia: o aprendizado, a ludicidade para pessoas em tratamento cardíaco
Classe Hospitalar
Contribuições teóricas da psicologia: Behaviorismo, psicanálise, Gestalt
Criança hospitalizada: o brincar, o ambiente e a aprendizagem
Empreendedorismo em saúde
Ética e Direito em Saúde – EDS - EAD
Formação de equipe e trabalho em grupo
Gestão Hospitalar
Hospital: o lugar da saúde, da doença e do aprendizado - HLSDA
Humanização Hospitalar: educação, comunicação e construção.
Metodologia do trabalho científico
Neonatologia: A família aprendendo a relação com o bebê
Neurociência e saúde
Novas tecnologias da informação e comunicação na pedagogia hospitalar
Pedagogia na Clínica de Endocrinologia: aprender sobre as mudanças no organismo
Pedagogia na Clínica de Queimados
Pedagogia na Clínica Ortopédica: aprender sobre a nova condição do corpo
Pedagogia na Oncologia pediátrica: acolhimento e humanização.
Políticas Públicas em saúde
Psicologia do desenvolvimento
Tanatalogia 1: educação para a morte e o morrer na clínica pediátrica
Tanatalogia 2: educação para a morte e o morrer em pacientes terminais adultos
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Informações gerais:
Aulas teóricas: Sábados: 08h00min as 18h00min.
Aulas práticas: serão realizadas ao longo do curso, em horários disponibilizados pela clínica.
Início do curso: 07/10/2017.
Investimento: 24 x R$ 390,00 - À vista x R$ 8.892,00
Inscrição e matrícula:
Inscrição até 28/09/2017, exclusivamente pelo site santacasabh.org.br
Matrícula até 28/09/2017, das 08h30 às 20h:00, de segunda a sexta, no Instituto de Ensino e
Pesquisa – IEP (Rua Domingos Vieira, 590 – Bairro Santa Efigênia).
Documentos para matrícula:
Para efetivação de sua matrícula o interessado deverá entregar a documentação abaixo no ato de
matrícula.
 Carteira de identidade.
 CPF
 Diploma de graduação (cópia autenticada em cartório) ou declaração de conclusão de curso.
Na apresentação da declaração o interessado deverá assinar um termo de compromisso,
fornecido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa BH, assegurando a entrega posterior
do diploma.
 Comprovante de residência.
 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição.
 1 fotos 3x4 recentes.
 Termo de adesão ao contrato.
Observações:
*O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa BH reserva-se o direito de alterar o cronograma e o
tempo de duração, eventualmente, substituir algum professor em razão de imprevistos que fujam
ao seu controle, assumindo o compromisso de comunicar previamente o aluno.
*O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa BH reserva-se o direito de cancelar o curso caso
não haja número de matriculados que justifique a sua oferta.

