PROGRAMA DO CURSO
Iª ETAPA
26 a 30 de abril de 2017

Fundamentos e
teorias do
envelhecimento
humano

Apresentação e, aprofundamento das bases
conceituais do Envelhecimento Humano, visando,
compreender os seus fundamentos, as mudanças
físicas e psicológicas que, ocorrem em nossa vida,
bem como os dilemas da (des)ocupação de,
32h
(des)engajamento que desafiam a forma de
organização e coletiva de diversas, pessoas e
grupos em suas distintas vivências. Aprofundar a
condição humana da, velhice por meio da Geriatria
e da Gerontologia.

Dia 26 – (Tarde)

Temática: Envelhecimento Humano: contexto,
desafios e perspectivas

04h

Dia 27 – (Manhã)

Temática: Existência, Trabalho e Ócio: dilemas e
formas de ocupação do idoso/a (religioso e em
geral)

12h

Dia 27 – (Tarde)
Temática: Envelhecimento Humano face à
Dia 28 – (Manhã e
dimensão psicológica
tarde)

12h

Dia 29 – (Manhã e
Temática: Envelhecimento Humano: aspectos
Tarde)
sociais e fisiológicos
Dia 30 – (Manhã)

12h

IIª ETAPA
09 a 13 de agosto de 2017

Envelhecimento
Humano e
espiritualidade

Estabelecer a distinção entre Religião e
Espiritualidade, a fim de demonstrar os pontos de
separação e convergência entre ambas.
O sentido e a importância da espiritualidade na
arte de envelhecer, bem como, da sua contribuição
32h
para a construção de um novo paradigma que
orienta e dá sentido à vida.
Conhecimento e aprofundamento dos grandes
místicos da Igreja, cujo legado ensina que a
espiritualidade é a fonte da vida e “remédio” para

viver a velhice dentro de seu contexto de
sabedoria.
Aprofundar a importância da Espiritualidade para o
tema da saúde e vencer tabus que marcaram essa
relação historicamente.
Dia 09 – (Tarde)
Temática: Envelhecimento Humano e
Dia 10 – (Manhã e
Espiritualidade: contribuições da visão cristã
Tarde

12h

Dia 11 – (Manhã e
Temática: Envelhecimento Humano e Mística:
Tarde)
fonte de vida e nova forma de vivência na velhice
Dia 12 – (Manhã)

8h

Dia 12 – (Tarde)
Dia 13 – (Manhã)

12h

Temática: Envelhecimento Humano,
Espiritualidade, fé e saúde

IIIª ETAPA
Data: 25 a 29 de outubro de 2017

Envelhecimento
humano, saúde e
cuidado

Conhecimento, aprofundamento e problematização
das práticas de atenção à saúde, ao cuidado e ao
cuidador, visando despertar para a importância do
cuidado humanizado, das condições, dos
32h
programas e das garantias em atenção ao idoso
nas mais diferentes e desafiantes situações,
proporcionando uma velhice saudável e feliz.

Dia 25 – (Tarde)
Temática: Envelhecimento Humano e Clínica
Dia 26 – (Manhã e
Geriátrica: saúde do idoso/a
Tarde)

12h

Dia 27 – Manhã e
Tarde)
Dia 28 – (Manhã)

Temática: A arte de cuidar: o cuidado e o cuidador 12h

Dia 28 – (Tarde)
Dia 29 – (Manhã)

Temática: Qualidade de vida no Envelhecimento
Humano

8h

Carga Horária Total: 96h
SUGESTÃO: Noites: filmes, socialização de experiências, confraternização em
uma das noites.

