Programa de conteúdo do curso
COD
TEMÁTICAS
EMENTA
ETAPA I: 02 a 06 de novembro de 2015
Apresentação e aprofundamento das bases conceituais do
TEMÁTICA GERAL
Envelhecimento Humano, visando compreender os seus fundamentos,
as relações, desajustamentos, o trabalho, o ócio e a finitude humana,
FUNDAMENTOS HISTÓRICO- oportunizando a ampliação do conhecimento, o levantamento de
CONCEITUAIS DO
problematizações com o objetivo de proporcionar o alargamento da
ENVELHECIMENTO HUMANO compreensão humana existencial.
História, Conceitos e Contextualização acerca do(s) cenário(s) contemporâneo(s) diante do
Concepções do
crescimento demográfico da população idosa.
Envelhecimento
História do Envelhecimento Humano. Diferentes perspectivas conceituais
EH 01
Humano
sobre Envelhecimento Humano. Educação Gerontológica: dimensão
cognitiva, social, saúde e tanatológica. O papel das instituições frente ao
(1 dia e meio)
envelhecimento humano. Memória, escola e formação. Os mitos e os
desafios frente o envelhecimento humano. Práticas preventivas de
cuidados dos outros e dos cuidados de si.
Aprofundamento dos elementos que compõem a integralidade do ser
humano e os princípios para um desenvolvimento relacional saudável.
Envelhecimento
Os mecanismos de desajustamentos face à idade avançada. Os dilemas
Humano face
da identidade e do sujeito diante das perdas e dos lutos. Sexualidade e
mudanças físicas e
vivências afetivas na Terceira Idade: interferências na saúde, na
EH 02
psicológicas
sociabilidade e na condição pessoal existencial.
Sentimentos presentes no cuidador/a na relação de cuidado com idosos.
(1 Dia e meio)
Sentimentos presentes na pessoa cuidada frente as necessidades
decorrentes da sua condição de saúde.

Envelhecimento
Humano face ao
Trabalho, Ócio e
Finitude
EH 03
(1 Dia e meio)

Desafios e
Perspectivas
resultantes das
temáticas da etapa.

CH
40

12

12

Perspectiva histórica do trabalho. Aprofundar as matrizes ocidentais que 12
configuram o modo de ocupação humana, com ênfase para o contexto
moderno que instituiu o modelo produtivista no qual “tempo é dinheiro”.
Problematizar a noção moderna diante da condição da finitude humana.
Formas de ocupação pessoal, inserção comunitária e missão do idoso
religioso e em geral.
A relação entre trabalho, renda e aposentadoria: a necessidade de reinvenção do sentido da vida.
O sentido da finitude humana. Dilemas e tensões entre natureza humana
x condição humana. Morte e morrer. A morte nas diferentes religiões.
Com base no conteúdo abordado aprofundar os desafios e perspectivas 04
do Envelhecimento Humano em geral e dos Religiosos/as.

EH 04
(Meio-Dia)
ETAPA II: 11 a 15 de abril de 2016
Estabelecer a distinção entre Religião e Espiritualidade, a fim de
TEMÁTICA GERAL
demonstrar os pontos de separação e convergência entre ambas.
Aprofundar a importância da Espiritualidade para o tema da saúde e
ENVELHECIMENTO HUMANO vencer tabus que marcaram essa relação historicamente.
e ESPIRITUALIDADE
O resgate da espiritualidade cristã e o legado místico visando mostrar a
sua contribuição para a construção de um novo paradigma que orienta e
dá sentido à vida e missão da igreja na contemporaneidade.
Religiosidade e
História e conceito de espiritualidade. Diferença entre espiritualidade e
Espiritualidade: o
religiosidade. Espiritualidade e fé. Espiritualidade e ser humano.
EH 05
sentido da fé para a
Espiritualidade como busca de sentido à vida. Espiritualidade e
vida e para a missão experiência de Deus.
O lugar e a importância dos/as velhos/ (anciãos/) na tradição cristã e na
(1 Dia e meio)
posição/documentos da Igreja A importância da espiritualidade para a
vida cristã.

40

12

EH 06

Espiritualidade e
Envelhecimento
humano:
contribuições do
legado cristão

O legado da espiritualidade cristã e sua importância na construção de
um novo paradigma do Sentido e de Valores que orientam a vida.
Aprofundar o tema da espiritualidade a partir da vivência do Espírito de
Evidenciar o modo de expressão e linguagem da espiritualidade como
encantamento e realização do ser humano. As virtudes da velhice.
A arte de envelhecer com sabedoria e de ser eternamente fecundo.

12

O legado místico como modelo de vivência e cultivo profundo da fé e o
despertar para a intensidade do tempo dedicado a si e a Deus.
Como experiências místicas podem inspirar e dar sentido à existência
em nosso tempo São João da Cruz, Santa Teresa D’Avila, Edith Stein,
São Francisco de Assis, Thomas Merton, entre outros/as).
A experiência do Nada e a relação com a transcendência.
Com base no conteúdo abordado no curso aprofundar os desafios e
perspectivas do Envelhecimento Humano e Espiritualidade.

12

(1 dia e meio)

EH O7

Espiritualidade e
mística na velhice
(1 dia e meio)

EH 08

Desafios e
Perspectivas
resultantes das
temáticas da etapa.

(Meio-Dia)
ETAPA III: 03 a 07 de agosto de 2016
Conhecimento, aprofundamento e problematização das práticas de
TEMÁTICA GERAL
atenção à saúde, ao cuidado e ao cuidador, visando despertar para a
importância de criar as condições, programar e garantir atenção ao idoso
ENVELHECIMENTO
nas mais diferentes e desafiantes situações, proporcionando uma velhice
HUMANO, SAÚDE E
saudável e feliz.
CUIDADO
Tópicos Especiais de Fundamentos teóricos que procuram explicar o envelhecimento dos
Geriatria
seres humanos. Envelhecimento normal e as consequências resultantes
EH 09
da condição de fragilidade. Determinantes do envelhecimento ativo.
(1 Dia e meio)
Múltiplas dimensões do cuidado em geral e do cuidado humanizado,
Dimensões da arte
considerando avanços significativos da técnica e seus instrumentos de
de cuidar: o cuidado intervenção em saúde. Despertar para a importância e sensibilidade na
humanizado, o auto- comunicação de más notícias.
cuidado e o cuidador A atenção à saúde do Idoso em um sentido global, oferecendo
EH 10
elementos para conhecer melhor a pessoa idosa e suas idiossincrasias.
(2 Dias)
Técnicas de cuidado necessárias à manutenção da saúde do idoso.
Analisar os fatores de risco em envelhecimento, com atenção para a
fragilidade, dependência, imobilidade, incapacidade cognitiva,
instabilidade. Despertar para a importância do auto-cuidado,
reconhecimento e acolhida incondicional do idoso Olhar atento ao
cuidado de quem cuida. Implicações, desafios e perspectivas.
Clínica Geriátrica:
Aspectos da Geriatria Curativa e distintas formas de tratamentos diante
saúde do idoso/a
de dificuldades funcionais e alterações fisiológicas. Aspectos da Geriatria
Preventiva: tratamentos e iniciativas recomendadas. Condições de
EH 11
Prof. Dra. Silvana
saúde. Condições de funcionalidade. Demências. Terminalidade da vida.
Crucius
Idoso e instituição de longa permanência: implicações no atendimento.

EH 12

(1 Dia)
Desafios e
Perspectivas
resultantes das
temáticas da etapa
Avaliação Geral do
Curso

(Meio-Dia)
Carga Horária Total

Com base no conteúdo abordado no curso aprofundar os desafios e
perspectivas do Envelhecimento Humano e Cuidado.
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