CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FAMÍLIA. Com ênfase em:
Ciências do Matrimônio e da Família
ou
Relações familiares e contextos sociais

Carga horária:

410 h/a

Periodicidade:
Horário:

O período de duração do curso é de 18 meses, com aulas nos seguintes períodos:
julho/2018, janeiro/2019 e julho/2019, durante duas semanas em cada um destes
meses, de segunda à sexta.
Das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00.

Local:
Investimento:

Campus Federação
20 parcelas de R$ 429,00

Verifique política de descontos e condições especiais na página Descontos no site.
Objetivos:

Geral:
Aprofundar e discutir as contribuições das diferentes ciências acerca do matrimônio e da
família e suas interfaces, em vista da formação de profissionais aptos a atuarem na
promoção da qualidade das relações familiares.
Específicos:
Ênfase: Ciências do Matrimônio e da Família

1. Fomentar a capacidade de avaliação crítica e caridosa das diversas situações
familiares, tematizando o sacramento do matrimônio, a preparação ao matrimônio e
os direitos e deveres da vida matrimonial, segundo uma perspectiva católica;
2. Aprofundar temas antropológicos ligados à temática família, tais como pessoa,
liberdade, dependência, vínculo, amor, diferença sexual, filiação, promessa, abertura
à vida etc.;
3. Fundamentar a reflexão teológico-pastoral sobre o matrimônio e a família em vista da
atuação com a e em favor da família.
Ênfase: Relações familiares e contextos sociais

1. Compreender o impacto das dinâmicas sociais,
contemporaneidade sobre as relações familiares;

culturais

e

políticas

da

2. Oferecer um aparato teórico-metodológico que permita aos profissionais uma
atuação positiva na promoção da qualidade das relações familiares.
Público-alvo:

ados dos cursos das Ciências Humanas, Sociais e de Saúde, que atuam ou desejam atuar com
as famílias (educadores, assistentes sociais, terapeutas, agentes de saúde, profissionais do
Direito, ministros ordenados, religiosos e religiosas, agentes de pastoral etc) e todos os
interessados em realizar uma articulação sistemática e multidisciplinar acerca das suas
relações.

DISCIPLINAS

CH

1. Seminário de Integração e Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

05h

2. Metodologia de Pesquisa

20h

3. Filosofia da pessoa e da família

20h

4. Antropologia do mistério nupcial

20h

5. Matrimônio e família na Sociologia

30h

6. Família no Direito contemporâneo

30h

7. Relações familiares e Psicologia

30h

8. Família e questões bioéticas

30h

9. Família e Educação

30h
Ênfase 1: Ciências do Matrimônio e da Família

10. Matrimônio e família na comunhão da Igreja I

20h

11. Matrimônio e família na comunhão da Igreja II

20h

12. Ética do amor

20h

13. Verdade do amor conjugal e familiar

30h

14. Direito canônico, matrimônio e família

20h

15. Acompanhamento e aconselhamento conjugal e familiar

10h

16. Ação pastoral e família

30h

17. Trabalho de conclusão do curso

45h

Ênfase 2: Relações familiares e contextos sociais

10. Conjugalidade contemporânea

20h

11. O pai na sociedade contemporânea

10h

12. Políticas públicas e família

30h

13.Media
13. Mediação de conflitos familiares

30h

14. Família, saúde e relações intergeracionais

20h

15. Juventudes de vulnerabilidades

20h

16. Família e trabalho

20h

16.Trabalho de conclusão do curso

45h

Carga Horária Total

410h
DISCIPLINAS OPCIONAIS*

1. Metodologia do Ensino Superior
*Obs.: a oferta destes cursos depende de um q
 uorum mínimo de inscritos.

CH
20

