
Pós-Graduação

SEXUALIDADE HUMANA: 

CLÍNICA E EDUCAÇÃO

PRESENCIAL



É inegável que a sexualidade é uma dimensão das mais importantes da vida do ser

humano, vital para a verdadeira realização da singular condição humana. O curso tem como

objetivos refletir sobre o fenômeno da sexualidade humana, dentro de uma abordagem de saúde

integral, buscando desenvolver no aluno uma visão ampla, multidisciplinar e multicultural, que

vise o saudável, o prazer e a qualidade de vida e sirva de suporte ao trabalho de educação, terapia

e orientação, também as implicações nas relações pessoais, grupais e familiares.

São também objetivos do curso: compreender o fenômeno da sexualidade humana, seu

estudo e abordagens, desde os primórdios da história, de forma multidisciplinar; proporcionar

amplos conhecimentos científicos dos diversos aspectos da sexualidade humana, do indivíduo,

grupo, família e outros sistemas relacionais;

Conhecer a história da sexualidade e sexologia, seus referenciais teóricos, práticos, instrumentais

terapêuticos e educacionais, quanto aos assuntos da sexualidade humana.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Osório

DURAÇÃO

18 meses

INVESTIMENTO

24 parcelas de R$ 520,00

MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PERIODICIDADE

Quinzenal

DIAS E HORÁRIOS

SÁBADO 

das 8h30h às 12h30 

e 13h30 às 17h30

Estão aptos a ingressar no curso psicólogos, médicos,

enfermeiros, fisioterapeutas, teólogos, pedagogos, assistentes

sociais, educadores e demais profissionais de áreas afins,

interessados no tema da educação e orientação da

sexualidade humana.



Coordenação

OCIR DE PAULA ANDREATA              

psicologia@up.edu.br

Pós-Doutor e Doutor em Teologia (2021 e

2019, PUCPR). Pesquisador do Cnpq pela

PUCPR. Mestre em Filosofia (2006, UGF/RJ).

Especialista em Sexualidade Humana (2002,

UTPR). Psicólogo Clínico e Acadêmico,

graduado em Psicologia (2000, UTPR).

Graduado em Teologia (1993, FABAPAR) e

em Administração (1982, COMAER).

Coordenador de Pós-Graduação em

Psicoteologia e Bioética, (2009-2012) e em

Educação Sexual (2014-2015), na FEPAR/PR.

Coordenador da Especialização em

Sexualidade Humana, na UP desde 2015,

Universidade Positivo.

Coordenação
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PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

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.

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.

GÊNERO E IDENTIDADE NOS CICLOS VITAIS: Sexualidade na Infância, Adolescência e Vida

Adulta – 30H

Estudos e debates sobre as questões de identidade e gênero, dentro de uma visão integral da

pessoa humana bio-psico-socio-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 compreender 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.



Clique aqui para saber mais

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.

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 prazeroso da sexualidade. O aluno terá uma

compreensão dos manuais de classificações diagnósticas para a compreensão dos principais

transtornos e possibilidades terapêuticas.

PSICOLOGIA DA SEXUALIDADE: Corporeidade e Terapêuticas – 30H

Compreensão da constituição do indivíduo como unidade psicossomática, através das

abordagens psicológicas 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

teórico-prático 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.
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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.

BIOÉTICA EM SISTEMAS RELACIONAIS: Grupo, Casal e Família – 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 à qualidade de vida. O aluno conhecerá técnicas e receberá

treinamento de dinâmicas em saúde.

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 recursos

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.
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Osório



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

