Especialização em Gerontologia

CONCEPÇÃO DO CURSO
As mudanças ocorridas na estrutura populacional em nosso país implicam em uma série de consequências
sociais, culturais, econômicas, políticas e epidemiológicas, para as quais não estamos devidamente
preparados. Ações eficazes devem ser adotadas para que a população idosa cresça não só
quantitativamente, mas com a melhor qualidade de vida possível. Neste particular, há que se destacar a
Especialização em Gerontologia, cujas abordagens teórico-práticas direcionam-se aos aspectos
bio-psico-sociais do envelhecimento, à gestão, empreendedorismo, inovação e intervenção, preenchendo
assim uma lacuna de competência técnica para esta finalidade. Em termos mais específicos, procura-se
aprofundar e atualizar os conhecimentos no âmbito da problemática da velhice e do envelhecimento, no
sentido de atender ao mercado em expansão, tanto no setor público como privado e encontrar respostas
capazes de satisfazer as exigências e desafios associados ao envelhecimento populacional.
OBJETIVO
Especializar recursos humanos na área de Gerontologia propiciando-lhes condições para a integração
multi e interdisciplinar, desenvolvimento da capacidade de implementar estratégias gerenciais e
comportamentais, buscando a melhoria dos serviços Geronto-Geriátricos, considerando e incorporando a
variável Envelhecimento Populacional, nos planos, programas e projetos da administração pública e/ou
privada.

TITULAÇÃO
Especialista em Gerontologia
PERFIL DO EGRESSO
Está habilitado a elaborar, implementar e avaliar programas de intervenção para o envelhecimento ativo;
prestar consultoria, gerir e dinamizar programas, planos, projetos e atividades promotoras do bem-estar
bio-psico-sócio-cultural da pessoa idosa; planejar e executar ações de acompanhamento, apoio e
proteção ao idoso, diagnosticando, intervindo e avaliando situações de risco, promovendo a sua
autonomia e bem-estar social, alicerçado nas boas-práticas da intervenção gerontológica.
PÚBLICO ALVO
Profissionais de nível superior que atuam ou venham a atuar na área de Gerontologia: Assistentes Sociais,
Psicólogos, Médicos, Sociólogos, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Arquitetos,
Enfermeiros, Fonoaudiólogos, Antropólogos, Biólogos, Odontólogos, Advogados, Professores de Educação
Física e Artes, Teólogos, entre outros.

PROGRAMA

DISCIPLINA

CH

Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional*

5h

Demografia e Epidemiologia do Envelhecimento

20h

Biofisiologia do Envelhecimento

20h

Gerontologia e Gestão

20h

Gerontologia Contemporânea

20h

Empreendedorismo e Inovação em Gerontologia

20h

Pedagogia do Envelhecimento

20h

Psicologia do Envelhecimento

20h

Socioantropologia do Envelhecimento

20h

Atividade Física e Envelhecimento

20h

Tópicos de Geriatria

20h

Nutrição e Processo de Envelhecimento

20h

Reabilitação Funcional

60h

Enfermagem em Saúde do Idoso

20h

Gerontologia Interventiva

20h

Produção Científica I*

20h

Produção Científica II*

20h

TCC

45h

TOTAL

410h

Disciplina Opcional: Metodologia do Ensino superior

20h

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários no formato virtual
OBS. Matrícula aberta para turma em andamento. As aulas já cumpridas serão oferecidas na próxima turma

SOBRE O CURSO
Carga horária:

410 h/a

Periodicidade:

Mensal

Horário:

Sextas-feiras das 13h00 às 17h30 e das 18h00 às 22h00

Duração:

20 meses

Local:

Campus Federação

Investimento:

Sábados: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

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
Joana América Santos de Oliveira – Médica, com Doutorado em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde
Coletiva da Universidade Federal da Bahia – ISC/UFBa. Pós Doutoramento em Saúde, Cultura e
Desenvolvimento na Universidade Aberta – Uab, Portugal (em curso)
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4849124133082968

