Sexualidade Humana - Educação e Terapia
O aluno será capaz de conhecer os aspectos e processos individuais e coletivos que
envolvem a complexidade da sexualidade humana no contexto da atual modernidade. Estar
apto a identificar, orientar, encaminhar ou intervir nas questões da sexualidade humana
adequadamente aos contextos de suas manifestações. Estar aberto a pesquisa do
fenômeno da sexualidade humana de modo interdisciplinar. Dispor-se a lidar com tensões,
conflitos e inadequações que se manifestam na dinâmica da vida individual ou coletiva,
buscando levar a pessoa humana a uma sexualidade saudável.




Conhecimentos: Conhecer os aspectos e processos
individuais e coletivos, biológicos, psicológicos e sociais, que
envolvem a complexidade da sexualidade humana, dentro do
contexto do desenvolvimento humano e na atual modernidade.

Habilidades: Estar apto a identificar, orientar, encaminhar ou
intervir nas questões da manifestação da sexualidade humana e
seus contextos, dentro de uma visão interdisciplinar de saúde integral, a fim de
proporcionar qualidade de vida individual e relacional.
Atitudes: Estar aberto a pesquisa do fenômeno da sexualidade humana de modo
interdisciplinar. Dispor-se a lidar com tensões, conflitos e inadequações que se
manifestam na dinâmica da vida individual ou coletiva, buscando levar a pessoa
humana a uma sexualidade saudável.

Descrição do curso
A Especialização em Sexualidade Humana pretende capacitar profissionais para reflexão
e atuação sobre o fenômeno da sexualidade dentro de uma abordagem de saúde integral.
O curso busca desenvolver no aluno uma visão ampla, multidisciplinar e multicultural que
vise a saúde, o prazer e a qualidade de vida. Além de servir de suporte ao trabalho de
educação, terapia e orientação. Busca estudar as implicações da sexualidade nas
relações pessoais, interpessoais, comunitárias e familiares. O curso abordará aspectos
individuais, psicológicos e sociais que envolvem a complexidade da sexualidade humana.

Diferenciais





Único curso sobre o tema na região Sul do Brasil, sendo pioneiro na
interdisciplinaridade com áreas de Saúde, Ciências Humanas, Educação e
Bioética.
Alia teoria e prática em diversas áreas de trabalho, como a área clínica,
educacional, projetos sociais e pesquisas.
O curso conta com parceria de divulgação junto ao CRP-PR e professores de
referência em cada área.

Mercado de trabalho
O pós-graduado nesse curso tem um amplo leque de possibilidades na área de Saúde,
Educação e Políticas Sociais. O profissional pode aplicar seu conhecimento em clínicas,
escolas, instituições de saúde, postos de saúde públicos, igrejas e comunidades, além de
organizações do trabalho.



História e cultura da sexualidade



História da sexualidade: sexo na história e sexologia



Antropologia cultural: cultura e multiculturalidade



Saúde sexual



Anatomofisiologia e fisioterapia uroginecológica



Medicina da sexualidade: ginecologia e andrologia



Identidade e gênero: gênero, corpo e ciclos vitais



Metodologia: seminários de estudos e pesquisas



Terapêutica e educação sexual



Psicologia da sexualidade: dinâmica do comportamento



Educação sexual: pedagogia e didática em sexualidade



Terapia sexual: abordagens e encaminhamentos



Sexualidades específicas: especiais e maturidade



Orientação e bioética



Sistemas relacionais: grupos, casais e família



Sistemas organizacionais: trabalhos e instituições



Bioética em sexualidade: abusos e situações-limite



Empreendedorismo: projetos e ações

Carga horária total: 360 Horas

