Especialização em Família com Ênfase em Ciências do Matrimônio e da Família ou
em Família: relações familiares e contextos sociais

CONCEPÇÃO DO CURSO
O Curso de Especialização em Família foi concebido pela seção brasileira do Pontifício Instituto Teológico
João Paulo II para Estudos sobre as Ciências do Matrimônio e da Família, em parceria com a Universidade
Católica do Salvador-BA, por meio do seu Programa de Pós-graduação em Família na Sociedade
Contemporânea e do Curso de Teologia. Ele tem um duplo carácter tanto teológico-pastoral quanto
social-antropológico, mas com uma forte ênfase interdisciplinar proporcionado pela inclusão de
disciplinas das áreas humanas e sociais em sua grade curricular. Haja vista que o curso pretende atender
interessados de todo o Brasil, o curso será oferecido de forma remota/virtual através da plataforma
Google Meet, dando possibilidade a que todas as pessoas interessadas possam participar.
O presente curso de especialização tem o respaldo da experiência do Programa de Pós Graduação em
Família na Sociedade Contemporânea, também da UCSAL, contando com vários professores de seu corpo
docente e sendo idealizado por eles. O curso conta com a parceria do Pontifício Instituto Teológico João
Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família. O diploma do futuro especialista, com ênfase em
Ciências do Matrimônio e da Família, será chancelado tanto pela Instituição Superior de Ensino, neste
caso a Universidade Católica do Salvador e pelo próprio Pontifício Instituto Teológico João Paulo II seção
brasileira para as Ciências do Matrimônio e da Família.

OBJETIVOS
Objetivo 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.
Objetivos Específicos:
A) 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 dentro e fora da Igreja católica.

B) Ênfase Relações familiares e contextos sociais
1. Compreender o impacto das dinâmicas sociais, culturais e políticas da contemporaneidade sobre
as relações familiares;
Oferecer um aparato teórico-metodológico que permita aos profissionais uma atuação positiva na
promoção da qualidade das relações familiares

TITULAÇÃO
Especialista em Família com Ênfase em Ciências do Matrimônio e da Família ou Especialista em Família
com Ênfase em Família: relações familiares e contextos sociais

PERFIL DO EGRESSO
O egresso poderá atuar em áreas das ciências sociais, humanas e da saúde, como também na área
teológico-pastoral. O egresso estará habilitado para compreender o impacto das dinâmicas sociais,
culturais e políticas da contemporaneidade sobre as relações familiares dentro de uma abordagem
multidisciplinar que reúne diversos saberes num diálogo sobre o objeto família, incluindo uma visão
religiosa de matrimônio e família, conforme a tradição cristã.
PÚBLICO ALVO
Graduados 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.
PROGRAMA

DISCIPLINAS MATRIZ COMUM

CH

Filosofia da pessoa e da família

20

Antropologia teológica do amor

20

Matrimônio e família na sociedade contemporânea

30

Família no Direito contemporâneo

20

Relações familiares e Psicologia

30

Família e questões bioéticas

30

Família e Educação

30

Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional*

5

Produção Científica I *

20

Produção Científica II - TCC*

20

SUBTOTAL

225h

ÊNFASE 1: CIÊNCIAS DO MATRIMÔNIO E DA FAMÍLIA
Teologia fundamental da proposta cristã

20

Teologia do sacramento do matrimônio

20

Ética teológica da vida

20

A família como recurso? Natalidade, economia e bem comum

30

Direito canônico e comparado da família

20

Acompanhamento e aconselhamento conjugal e familiar

20

Pastoral do matrimônio e da família

30

SUBTOTAL

160h

ÊNFASE 2: RELAÇÕES FAMILIARES E CONTEXTOS SOCIAIS
Conjugalidade contemporânea

30

Família e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s)

20

Políticas públicas e família

30

Mediação de conflitos familiares

20

Família, saúde pública e relações intergeracionais

20

Juventudes e vulnerabilidades

20

Família e trabalho

20

SUBTOTAL

160h

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (MATRIZ + ÊNFASE 1 OU ÊNFASE 2)

385h

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

SOBRE O CURSO
Carga horária:

385 h/a*

Periodicidade:

Quinzenal

Horário:

Sexta: das 18h30 às 21h50

Duração:

20 meses

Modalidade

Online

Investimento:

Sábado: das 8h às 12h10

20 parcelas de R$ 320,00*
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 192,00,
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

* Carga horária referente à uma ênfase

COORDENAÇÃO
COORDENAÇÃO ACADÊMICA - Edwin Casadiego Ortega – Doutor em Teología moral pela Pontifícia
Universidade Lateranense, Itália
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1362499465556162
COORDENAÇÃO ACADÊMICA - Rafael Cerqueira Fornasier – Doutor em Teologia, com especialização na
área interdisciplinar em ciências do matrimônio e da família pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II
para as Ciências do Matrimônio e da Família, junto à Pontifícia Universidade Lateranense (Roma-Itália)
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0818516091348958
COORDENAÇÃO EXECUTIVA - José Luis Sepúlveda Ferriz – Doutor em Filosofia pelo Universidad
Complutense de Madrid, Espanha
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5727317687272572
Redes Sociais @ferrizjoseluissepulveda / jose.ferriz@pro.ucsal.br

