O ISPEGAE expande e lança
novos cursos em Psicomotricidade
O ISPEGAE assinou um convênio com a Universidade UNIITALO, que o
habilita a oferecer além do curso de Pós-graduação e Especialização em
Psicomotricidade, duas novas modalidades de formação em Psicomotricidade:
a formação universitária e o Máster Internacional.
A iniciativa foi desenvolvida em sintonia com a OIPR – Organisation
Internationale de Psychomotricité et Relaxation – sigla em francês, que
considerou a decisão como um novo passo de desenvolvimento do ISPEGAE.
Ao formalizar um atendimento mais completo na área de Psicomotricidade o
ISPE adequa-se a uma demanda crescente por estes cursos, com um perfil mais
específico no campo das ciências da saúde.
Essa modalidade mais completa de atuação do ISPEGAE foi formalizada com
a presença do Prof. Gèrard Hermant, Secretário Geral da OIPR que veio a São
Paulo especialmente para assinar o novo convênio. Antes de firmar o convênio,
Hermant participou das reuniões com a UniItalo definindo com o reitor , o pré
reitor acadêmico , o diretor da pós graduação, e a coordenação do ISPEGAE, o
quadro das disciplinas que farão parte tanto da graduação, como do Master em
Psicomotricidade. O currículo brasileiro
atende as especificações
internacionais definidas pela Comunidade Européia e será chancelado em Paris
junto aos embaixadores dos dois países – Brasil e França – em julho de 2011,
durante a Universidade de verão, com a presença da profª. Beatriz Loureiro ,
do reitor da UNIITALO o prof. Dr. Marcos Antonio Cascino, o prof. Hermant
e o reitor do ISRP José Soubiran.
A formação do curso de Psicomotricidade- Especialização e Pós-graduação –
Lato Sensu, desenvolvida com a Faculdade de Medicina da Fundação ABC até
2010 já atendia as especificações curriculares da comunidade europeia. No
entanto, a Fundação ABC por estar longe do perímetro urbano da capital
paulista, não atende as necessidades físicas do ISPEGAE. Para ampliar o leque
de cursos oferecidos pelo ISPEGAE foi necessário buscar um novo convênio.

O ISPEGAE considera que a qualidade de ensino conferida pelo convênio com
a Fundação ABC foi um dos fatores que valorizaram o ensino da
Psicomotricidade e atribuíram condições de crescimento a entidade,
possibilitando a ampliação que ora se processa.

UniITALO a nova parceira
O novo convênio que amplia a capacidade de atendimento do ISPEGAE é com
Universidade Ítalo, uma instituição que faz parte do grupo IEPAC - Instituição
Educacional Prof. Pasquale Cascino, que completou 60 anos de existência, no
ano de 2009.
Em 1972 a instituição, com a experiência e tradição conquistadas no ensino
dos níveis iniciais, ingressou no ensino superior como Faculdade Ítalo
Brasileira , consolidando-se. No ano em que completou seu 34º aniversário de
existência, por meio da Portaria MEC nº 1.697/2006, publicada no DOU de
16/10/2006, a Faculdade Ítalo Brasileira foi transformada em Centro
Universitário e passou a denominar-se Centro Universitário Ítalo Brasileiro
(UniÍtalo). A entidade possui três unidades. O Centro Universitário ÍtaloBrasileiro que fica na Av. João Dias, 2046 - Santo Amaro , uma unidade em
Moema para pós graduação na Av. Jandira, 455 e outra na Rua Antonio
Bento,587, Alto da Boa Vista.

O que muda e o que permanece
As turmas iniciadas até 2010 permanecem formalmente legalizadas,
reconhecidas e garantidas pelo convênio anterior com a Faculdade de Medicina
da Fundação do ABC.
A novo convênio passa a reconhecer os cursos iniciados a partir de 2011. Os
novos alunos serão diplomados pela UNITALO com a chancela de
reconhecimento do MEC na área da saúde. O local das aulas também vai
mudar. As aulas serão ministradas no campus da UNIITALO, que fica no
mesmo bairro, Moema, à Av. Jandira, n. 455. A grande diferença será uma
infraestrutura melhor, com mais espaços e mais bem equipada para propiciar
aos alunos condições ideais de acolhimento e aprendizagem.

O corpo docente será o mesmo e os estágios continuarão a ser na clinica social
do ISPEGAE, supervisionados pela mesma equipe. A disposição da equipe em
receber a todos com carinho e dedicação também não muda. O entusiasmo do
time estará como nunca a serviço dos alunos.
Compartilhamos com os nossos alunos a nossa alegria e disposição de trilhar
juntos essa nova fase. Boa sorte a todos nós.
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