PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
CONJUGAL E FAMILIAR
JUSTIFICATIVA
Os estudos da Família e da
Conjugalidade vem se consolidando
enquanto um campo de questões e
diálogos interdisciplinares. Porém a
Psicologia destaca-se enquanto uma
ciência que contribui com outros
profissionais através de reflexões e
intervenções práticas nas vivências da
família e do casal.
Refletindo as construções históricas da
família, da sexualidade e das relações
de gênero, este curso amplia as
possibilidades de pensamento que
deram
sustentação
às
diversas
terapias sistêmicas. Além disso, o
conhecimento
das
diversas
abordagens de atuação na perspectiva
sistêmica possibilita a ampliação dos
caminhos para as intervenções junto às
famílias e casais.
Dedicar-se a uma Pós-Graduação Latu
Sensu em Psicologia Conjugal e
Familiar contribui para uma formação
mais abrangente e ao mesmo tempo
mais aprofundada do profissional
envolvido com a necessidade de
pensar e atuar com os desafios que
famílias e casais apresentam na
contemporaneidade.

Os participantes do Curso terão
oportunidade para expandir seus
conhecimentos
teórico-práticos
em
relação as questões da família e da
conjugalidade,
capacitando-se
profissionalmente para o atendimento
das demandas contemporâneas que
envolvem indivíduos, casal e família em
seus diversos contextos e situações.

COORDENAÇÃO
Profª. Ms. Iara Nancy Araújo Rios

OBJETIVOS
Caracterizar a família e o casal
enquanto um sistema inter-relacionado
com outros sistemas e subsistemas;
Apresentar abordagens teóricas e
práticas de atuação com famílias e
casais na perspectiva sistêmica;
Conhecer
os
principais
fundamentos teóricos e práticos, bem
como as técnicas de atendimento à
família e casais na perspectiva
sistêmica;
Desenvolver
habilidades
e
competências na perspectiva sistêmica
de atendimento à família e casais;
Refletir a prática do profissional
sistêmico na integração interdisciplinar
com outros profissionais

ESTRUTURA CURRICULAR
- Paradigma sistêmico e pensamento
complexo
- Família: história e sociedade
- Psicologia do Gênero
- Psicologia da Sexualidade
- Escola de Milão
- Abordagem Estratégica
- Abordagem Estrutural
- Pragmática da Comunicação Humana
- Psicologia Intergeracional
-Terapia
Narrativa
e
Abordagem
Colaborativa
- Terapia Familiar
- Psicoterapia Conjugal
- Relações Familiares: uso e abuso de
substâncias psicoativas
- Saúde Mental e Relações Familiares
Relações
Familiares:
violência
intrafamiliar
- Relações Familiares e conflitos
jurídicos
- Redes Sociais e Campos de
Intervenção
- Trabalho de Conclusão de Curso

PÚBLICO ALVO
Psicólogos,
Assistentes
Sociais,
Professores, Profissionais da Saúde e
demais profissionais graduados em
qualquer área que atuem ou pretendem
atuar com questões familiares e
conjugais.

CORPO DOCENTE
Composto por Doutores, Mestres e
Especialistas.
CARGA HORÁRIA
400 (quatrocentas) horas.

NÚMERO DE VAGAS
40 (quarenta) alunos

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

HORÁRIO
Sábados - 8h às 12h20min e das
13h30min às 16h50min

Diretora Geral
Irmã Izabel de Assis Batista

Quinzenalmente

Vice-Diretora
Irmã Geidvan Rocha Ramos
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Matrícula- R$ 200,00
Mensalidade- R$ 250,00

Diretor Acadêmico
Profº. Joilson Romanci Severo Borges

CONJUGAL E FAMILIAR

Coordenação do Núcleo de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação
Profª. Ms. Alessia Costa de Araújo
Cravo

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Cópia do diploma da graduação,
histórico escolar de graduação, cópia
da Carteira de Identidade, cópia da
CPF, certidão de nascimento e ou
casamento, curriculum vitae e 1 foto 3
x4

Realização:
Núcleo de Extensão, Pesquisa e PósGraduação da Faculdade Santíssimo
Sacramento

