Especialização em Psicopatologia e Curso de Vida

CONCEPÇÃO DO CURSO
O curso é concebido como instrumentalizador de conhecimento sobre condições psicopatológicas em
diferentes níveis e etapas do curso de vida, objetivando proporcionar um incremento de habilidades e
competências aos diferentes profissionais que, em suas atuações específicas e inerentes as suas áreas de
formação, promovendo em seus escopos de prática ações técnicas inclusivas e compreensivas sobre a
temática do sofrimento psíquico.

OBJETIVO
Aprofundar o conhecimentos sobre os temas do sofrimento psíquico e das condições psicopatológica em
multicontextos e nos diferentes momentos do curso de vida habilitando os profissionais atuar, nas
específicas áreas de formação, com a temática do sofrimento psíquico

TITULAÇÃO
Especialista em Psicopatologia e Curso de Vida
PERFIL DO EGRESSO
O egresso da especialização em psicopatologia será capaz de refletir criticamente sobre os temas do
sofrimento psíquico e condições psicopatológicas em diferentes momentos do curso da vida humana em
multi contextos, estando assim, apto a identificar situações de sofrimento grave, encaminhar aos
atendimentos especializados, quando for o caso e prospectar estratégias de abordagem destes.

PÚBLICO ALVO
Profissionais da saúde

PROGRAMA
DISCIPLINA

CH

Psicopatologia e sofrimento psíquico

20h

Determinantes sociais em Saúde Mental

20h

Psicopatologia e infância I

20h

Psicopatologia e infância II

20h

Psicopatologia e adolescência I

20h

Psicopatologia e adolescência II

20h

Psicopatologia do adulto I

20h

Psicopatologia do adulto II

20h

Psicopatologia e envelhecimento I

20h

Psicopatologia e Abuso de substâncias

20h

Psicopatologias no contexto hospitalar

20h

Perspectivas psicopatológicas: Gestalt

20h

Psicopatologia perspectivas: logoterapia e análise existencial

20h

Perspectivas Psicopatológicas: Behaviorismo

20h

Perspectivas Psicopatológicas: Psicopatologia simbólica Jung

20h

Práticas emancipatórias em Saúde Mental

20h

Seminários Clínicos – Clínica e Contemporaneidade

20h

Seminários Clínicos – Seminários Clínicos –Clínica e Reforma psiquiátrica

20h

EIXO COMUM*
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

5h

Produção Científica I

20h

Produção Científica II - TCC

20h

TOTAL

405h

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários

SOBRE O CURSO
Carga horária:

405 h/a

Periodicidade:

Quinzenal

Horário:

Sábados: das 08h às 12:10h e das 13:10h às 17:20h

Duração:

20 meses

Local:

Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 450,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 270,00

Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: M. Júlio César Hoenisch – Mestre em Psicologia da Personalidade
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas (1998), graduação em Licenciatura
em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas (1997), especialização em Saúde Pública pela FioCruz e
mestrado em Psicologia da Personalidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2002).
Coordenou e supervisionou ações no âmbito da criminologia e atenção à saúde mental. Coordenou a
Clínica Escola de psicologia da Universidade Tiradentes/ SE e o curso de Psicologia da FSBA de 2012 a 2015.
Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Saúde Mental, atuando principalmente nos
seguintes temas: Clínica, Políticas Públicas, Saúde Coletiva, Criminologia, Psicologia Jurídica, Reforma
Psiquiátrica, Psicopatologia, Direitos Humanos e Estudos Críticos do Discurso. Pesquisador associado aos
grupos de pesquisa MUSA-Programa de Estudos em Gênero e Saúde (ISC/UFBA) e lidera o Grupo de
Pesquisa em Psicologia e Processos Clínicos GPPPC -UCSAL. Coordenou o setor de apoio à comunidade
UCSAL, Plenus -CEAC, de 2015 a 2019. Atualmente é professor dos cursos de Direito de Psicologia da
Faculdade Social da Bahia, coordena o curso de Psicologia da Universidade Católica do Salvador e exerce
clínica sob orientação da psicanálise.Redes sociais
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2480990649153082

Mais informações, @ Fale com o coordenador

