SEXUALIDADE HUMANA:
CLÍNICA E EDUCAÇÃO

CIÊNCIAS
DA SAÚDE

OBJETIVOS
DO CURSO
A sexualidade é um fenômeno do ser humano
cuja complexidade de manifestações exige
constante pesquisa, conhecimento científico
e métodos de ação. Esse vem se tornando
um campo de múltiplas possibilidades de
trabalhos, com crescentes demandas, interesses
e desenvolvimento de modos de atuação, além
da agregação de uma multiplicidade de áreas de
ciência afins.
A interdisciplinaridade e multiculturalidade do
curso de modo teórico-prático permite uma
ampla área de atuação profissional. A orientação
científica e o diálogo multidisciplinar do curso
são facilitadores de trânsito entre saúde,
educação, empreendedorismo e pesquisa. Nos
últimos seis anos, por meio de cinco turmas, o
programa tem sido o único curso em sexualidade
neste modelo oferecido no sul do Brasil, com
formação interdisciplinar, envolvendo as áreas
de Psicologia, Medicina, Fisioterapia, Pedagogia,
Bioética e Multiculturalidade.

O curso traz capacitação teórica e prática
para atuação profissional científica de modo
clínico, educacional, bioético, social e cultural;
visão multidisciplinar e diálogo multicultural
para atuações em diversas área de trabalhos
preventivos e interventivos; capacitação para
desenvolvimento de projetos de pesquisas e
empreendedorismos em sexualidade humana e
aquisição de habilidades técnicas com aulas em
moderno centro de treinamento em saúde.
O aluno se tornará um profundo conhecedor dos
múltiplos aspectos e processos da sexualidade
humana no contexto da atual modernidade e
estará apto a identificar, orientar, encaminhar
ou intervir nas questões da sexualidade
adequadamente aos contextos de suas
manifestações, de forma clínica, educacional,
social, bioética e cultural.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais graduados em Psicologia, Medicina, Fisioterapia, Pedagogia,
Enfermagem, Assistência Social, Teologia e áreas afins, podendo trabalhar
com atuação clínica, educacional, orientação e aconselhamento em
saúde, pesquisas e projetos sociais e culturais.

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA

DIAS E HORÁRIOS

15/11/ 2020 a 30/04/2021

Quinzenal

DURAÇÃO

De 8 de maio de 2021 a outubro de 2022
UNIDADES

Osório
INVESTIMENTO

24 parcelas de R$ 520,00
COORDENAÇÃO

OCIR DE PAULA ANDREATA
psicologia@up.edu.br

DIA 1

SÁBADO
8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30
MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PROGRAMA
DO CURSO
PRESENCIAL
E REMOTA

HISTÓRIA DA SEXUALIDADE: SEXO NA HISTÓRIA E SEXOLOGIA MODERNA – 30H

Estudo da sexualidade ao longo da história dos povos, desde os antepassados até a
moderna ciência da sexologia no séc. XX, e a situação histórico-sociológica da intimidade
na modernidade atual. O aluno adquire uma visão global do desenvolvimento histórico
multicultural da sexualidade, e é capaz de identificar os indicadores históricos-sociais atuais
no contexto da sexualidade.
PRESENCIAL
E REMOTA

ANTROPOLOGIA DA SEXUALIDADE: CULTURA E MULTICULTURALIDADE - 30H

Conceito e estudo de cultura e multiculturalidade, através da antropologia cultural, buscando
compreender a diversidade da apresentação do fenômeno da sexualidade pela multiplicidade
do ethos humanos, até as manifestações do fenômeno na sociedade atual. O aluno será
levado à uma atitude de compreensão ao conceito de cultura e respeito à multiculturalidade
sexual.
IDENTIDADE E CICLOS VITAIS: SEXUALIDADE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 30H

Estudos e debates sobre as questões de identidade e gênero, dentro de uma visão integral da
pessoa humana bio-psico-sócio-cultural, a partir das principais teorias do desenvolvimento
humano até as investigações atuais, visando a compreensão da dinâmica dos processos
psíquicos-corporais. O aluno será capacitado a comprender e orientar sob as diversas formas
de manifestação do fenômeno sexual.

ANATOMOFISIOLOGIA E FISIOTERAPIA SEXUAL: FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA - 30H

Introdução ao desenvolvimento da constituição corporal humana, com noções de anatomia e
fisiologia da sexualidade humana, feminina e masculina, além de conhecimentos gerais sobre
fisioterapia sexual uroginecológica. O aluno terá noções básicas anatomofisiológicas para o
trabalho de orientação sexual e noções básicas do trabalho de fisioterapia sexual.
PRESENCIAL
E REMOTA

MEDICINA DA SEXUALIDADE: ASPECTOS DE GINECOLOGIA E ANDROLOGIA – 30H

Introdução à saúde sexual, com noções básicas de ginecologia e andrologia, para a compreensão
dos processos naturais e normais da estrutura da sexualidade humana, masculina e feminina,
além de noções sobre as principais doenças sexualmente transmissíveis. O aluno terá noções
básicas da saúde sexual para a educação e orientação ao bem-estar, prevenção e qualidade da
saúde humana.
PRESENCIAL
E REMOTA

TERAPIA SEXUAL: SAÚDE MENTAL E TRANSTORNOS SEXUAIS – 30H

Estudos dos aspectos dinâmicos do comportamento sexual, dos principais transtornos da
sexualidade no processo de desenvolvimento humano, com vistas ao desenvolvimento de
competência para o desempenho saudável e prazeiroso da sexualidade. O aluno terá uma
compreensão dos manuais de classificações diagnósticas para a compreensão dos principais
transtornos e possibilidades terapêuticas.
PRESENCIAL
E REMOTA

PSICOLOGIA DA SEXUALIDADE: CORPOREIDADE E TERAPÊUTICAS - 30H

Compreensão da constituição do indivíduo como unidade psicossomática, através das
abordagens pasicológicas psicodinâmica e corporal em torno das expressões da sexualidade,
tendo em vista a busca de orientações, tratamentos e encaminhamentos aos conflitos e
inadequações na vivência da sexualidade humana. O aluno será capaz de conhecer e aplicar as
referidas abordagens psicológicas.

EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE: PEDAGOGIAS E DIDÁTICAS EM SEXUALIDADE – 30H

Conhecimento e aplicação dos fundamentos gerais da educação, com desenvolvimento teóricoprático de pedagogia e didática da sexualidade humana, adequadas às várias faixas etárias de
alunos em processos e ambientes educacionais. Os alunos conhecerão os principais documentos
políticos normatizadores da orientação e educação sexual e serão treinados para o acolhimento,
orientação e encaminhamento.
PRESENCIAL
E REMOTA

SEXUALIDADES ESPECÍFICAS: ESPECIAIS E MATURIDADE - 30H

Conhecer a sexualidade no processo de envelhecimento, seus preconceitos, o declínio e as
possibilidades da sexualidade da mulher e do homem idosos. Compreender as condições da
sexualidade em situações de deficiências, educação e orientação sexual individual e familiar do
adolescente com deficiência. O aluno receberá subsídios para o trabalho terapêutico e educativo
com pessoas nestas condições.
PRESENCIAL
E REMOTA

BIOÉTICA EM SISTEMAS RELACIONAIS: CONJUGALIDADES E FAMÍLIAS – 30H

Compreensão sistêmica e dinâmica das relações afetivas pessoais, interpessoais e grupais, das
relações de casal ou familiar, como preparo para a clínica e para a orientação pedagógica escolar
ou outras formas de aconselhamento em saúde, visando o equilíbrio psicossomático, o prazer
na conjugalidade e a qualidade de vida. O aluno conhecerá técnicas e receberá treinamento de
dinâmicas em saúde.
PRESENCIAL
E REMOTA

ÉTICA EM SISTEMAS ORGANIZACIONAIS: INSTITUIÇÕES E ABUSOS - 30H

Compreensão de ética em sexualidade nas relações interpessoais e grupais no âmbito das
instituições e organizações do trabalho, com vistas à prevenção de preconceitos, abusos e
constrangimentos, bem como a facilitação das relações em equipe. Treinamento da sensibilidade
em dinâmicas do trabalho em equipe.

METODOLOGIA DE PROJETOS: PROJETOS, SEMINÁRIOS E EMPREENDIMENTOS – 30H		

Orientação metodológica sobre estudos, pesquisas e projetos de ação, além de apresentação de
seminários temáticos e realização de oficinas temáticas, com utilização dos recusos disponíveis,
visando o compartilhamento do desenvolvimento de atividades de estudos e pesquisas
realizadas por alunos em curso, egressos e interessados, como incentivo à produção acadêmica.

METODOLOGIA
Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA
Exposições conceituadas com exercícios
práticos e estudos de casos e você ainda
tem simulação de ambientes competitivos
orientados para objetivos específicos de
cada disciplina.

O curso é ofertado na modalidade
presencial, mas tem como diferencial
disciplinas EAD e/ou on-line/ao vivo,
agilizando o tempo de duração do
curso. Confira no programa do curso
quais disciplinas são ofertadas nessas
modalidades.

DOCENTES

CLIQUE E CONHEÇA
o corpo docente

Clique e

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

Fale conosco
ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

