Especialização em Logoterapia e Análise Existencial
CONCEPÇÃO DO CURSO
A demanda por um curso de Especialização em Logoterapia e Análise Existencial em Salvador e a
dificuldade de deslocamento para realização dos cursos existentes em outros estados, foi percebida a
necessidade da implantação de uma Pós Graduação em instituição acadêmica cujas bases filosóficas se
identificação com os propósitos e valores da UCSal.

OBJETIVOS
Apresentar a visão de homem de Viktor Emil Frankl a partir dos fundamentos filosóficos e antropológicos
de forma integrada e única: “Biopsicoespiritual e social”, bem como introduzir os recursos técnicos
utilizados pela Logoterapia na educação e na saúde (clínica), no processo de busca do sentido de vida.
Possibilitar a reflexão sobre as práticas profissionais atuais exercidas nas duas áreas. Apresentar a teoria
frankliana como terapia específica e os âmbitos de aplicabilidade relacionados a psicopatologias.
Promover o despertar da dimensão noética para que ocorra o desenvolvimento das potencialidades e dos
valores existentes na pessoa e no profissional.

TITULAÇÃO
Especialista em Logoterapia e Análise Existencial com ênfase na Educação e/ou na Clínica
PERFIL DO EGRESSO
O egresso do curso de especialização em Logoterapia e Análise Existencial estará habilitado para
desenvolver atividades específicas de acordo com as ênfases:
Educação – Elaborar projetos de intervenção social em comunidades, atuando com famílias, jovens e
idosos; realizar capacitação de professores, coordenadores, alunos e familiares; desenvolver práticas que
possam despertar valores existenciais importantes na construção das relações interpessoais, no
enfrentamento de dificuldades de ensino-aprendizagem; atuar como agente transformador na mediação
de conflitos, ampliação do diálogo e fortalecimento de vínculos.
Clínica – Realizar psicoterapia individual e em grupo, estimulando o autoconhecimento, autorreflexão e
as possibilidades para o enfrentamento dos diferentes desafios; elaborar psicodiagnóstico, realizar teste,
entrevistas a partir de um olhar existencial, autêntico e mais eficaz. Dessa forma, o logoterapeuta poderá
alcançar o mais profundo do ser humano que sofre e promover qualidade de vida e sentido nas buscas
humanas.

PÚBLICO ALVO
Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Assistentes Sociais, Terapeutas
Ocupacionais, Educadores, Professores, Pedagogos, Filósofos, Teólogos, Engenheiros, Advogados,
Administradores, Gestores em Desenvolvimento Humano.

PROGRAMA
DISCIPLINA

CH

EIXO COMUM*
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

5

Produção Científica I

20

Produção Científica II - TCC

20

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS
Vida e Obra de Viktor Frankl

20

Pilares da Logoterapia

20

Bases Filosóficas da Análise Existencial

20

Fundamentos filosóficos e antropológicos. Consciente e inconsciente espiritual.

20

Formação da Personalidade no desenvolvimento humano e Logoterapia

20

Existencialismo e Desenvolvimento pessoal

20

Sentido do amor, sexualidade, gênero e gerações

20

Psicodinâmica e Noodinâmica, suprasentido, tríade trágica e vazio existencial

20

Dinâmicas e Vivências na Logoterapia

20

Ética e a Logoterapia

20

Logoterapia aplicada nas organizações

20

O sentido da vida e a tríade trágica

20

A Logoterapia no contexto social I: escolar, comunidade e instituições

20

A logoterapia no contexto social II: jurídico, família, adoção e conflitos

20

CH PARCIAL

325
ÊNFASE 1: MÓDULO DE LOGOTERAPIA NA CLÍNICA**

80

Fundamentos Clínicos e psicodiagnóstico na Logoterapia

20

Teoria das neuroses e Psicopatologias

20

Trabalhando com crianças, adolescentes e idosos

20

Técnicas e métodos de intervenção na clínica

20

ÊNFASE 2: MÓDULO DE LOGOTERAPIA NA EDUCAÇÃO

80

Fundamentos da antropologia pedagógica aplicada

20

Educação e busca de sentido: valores e crise existencial

20

Logoeducação e seus pilares no contexto educativo e formativo da vocação.

20

Educação na prática escolar e comunitária

20

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO COM UMA ÊNFASE

405h1

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários
** Exclusivo para Psicólogos e médicos psicoterapeutas
*** Para cada ênfase, o aluno desenvolverá um TCC

SOBRE O CURSO
Carga horária:

405 h/a

Periodicidade:

Mensal

Horário:

Sexta-Feira - das 13h30 às 22h00min
Sábado - das 8h00min às 17h00

Duração:

20 meses

Local:

Campus Federação

Investimento:

*Valor relativo de uma ênfase

20 parcelas de R$ 490,00*
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 294,00
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: Denise Gersen Pinto Coelho
Titulação- Psicóloga (FCS), Especialista em Logoterapia e Análise Existencial (SOBRAL/Faculdade João Paulo
II); Especialista em Dependência Química na perspectiva da Gestalt-terapia (EMSP) e mestranda em Família
na Sociedade Contemporânea (UCSAL).
Lattes:  http://lattes.cnpq.br/3502288335652765
@denisegpc
Mais informações, @ Fale com o coordenador

A CH completa do curso com a dupla titulação é de 485 horas, que serão cumpridas nos 20 meses do curso. Haverá
um custo referente a CH adicional. Para cada ênfase o aluno desenvolverá um TCC.
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