
    
 
 

FORMAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA 
 
1. Apresentação do Curso 
 
O curso de pós-graduação em Terapia Familiar Sistêmica julga importante oferecer 
aprimoramento a todos que tenham em sua prática o trabalho direto com o indivíduo e 
sua família, entendendo que a formação inicial não é um recurso final para o exercício 
da profissão, mas uma etapa inicial para a construção continuada de um profissional 
competente, reflexivo e compromissado com a profissão. 
 
Assim, espera-se que o Curso proporcione ao futuro especialista conhecimentos e 
desenvoltura na avaliação e no tratamento dos problemas familiares sob a ótica 
sistêmica, sabendo discriminar e utilizar as estratégias mais adequadas ao trabalho 
com casais e famílias. 
 
A demanda identificada compõe-se de profissionais com graduação superior, que 
tenham interesse em atuar na área familiar. Trata-se de um curso voltado a 
profissionais portadores de diploma de curso superior reconhecidos pelo MEC, que 
visam uma especialização técnico-profissional com o objetivo de adquirir habilidades na 
condução de terapia familiar, casal ou grupos e/ou participação em equipes 
multidisciplinares de atendimento a grupos, famílias ou subgrupos familiares, 
condicionada à legislação profissional específica. 
 
2. Objetivos do Curso 
 
- Fornecer ao futuro profissional subsídio para que desenvolva competências e 
habilidades para identificar a problemática familiar; propor e intervir, dentro de uma 
visão sistêmica, novas formas de funcionamento e organização na estrutura familiar; 
 
- Propiciar a interlocução entre profissionais de diversas áreas, possibilitando o trabalho 
em equipes interdisciplinares; 
 
3. Público Alvo 
 
Destina-se a profissionais que tenham interesse em atuar na área familiar, que tenham 
em sua prática o trabalho direto com o indivíduo e sua família; em todos os casos 
tratam-se de profissionais portadores de diploma de curso superior reconhecidos pelo 
MEC. 
 
4. Formato do Curso 
 
Um sábado por mês - aulas das 8h30min às 18h. 
 



5. Previsão de início 
  
Agosto de 2018. 
 
6. Conteúdo Programático* 

                  Carga Horária: 360 horas-aula* – 12 meses para a Pós-graduação.  500h 

DISCIPLINAS* C/H 

01 - Fundamentos Históricos da Terapia Familiar: história e cultura da família                                                                                                                          30h/a 

02 - Família e construção da subjetividade                                                                                                30h/a 

03 - Família e Políticas Públicas: serviço social e questões sociais                                                                                                                       20h/a 

04 – Psicopatologias das disfunções e Doenças da Família 20h/a 

05 - Metodologia da Pesquisa Cientifica Aplicada a Terapia Familiar 30h/a 

06 - Técnica em Terapia Familiar I – Fundamentação inicial 30h/a 

07 - Técnica em Terapia Familiar II: atendimento familiar 20h/a 

08 - Legislação e família: violência e proteção legal 30h/a 

09 - Ética na Terapia Familiar 20h/a 

10 - Técnica em Terapia familiar III: Intervenções em casais 20h/a 

11 - Introdução ao Pensamento Sistêmico: Escolas e Modelos em Terapia Familiar 30h/a 

12 - Terapias Pós-modernas e Terapia familiar                                                                                                                                       20h/a 

13 – Tópicos avançados em Terapia familiar: pragmática e aportes teóricos e técnicos 20h/a 

14 – Gênero e Sexualidade na Família 20h/a 

15 – Técnica em Terapia familiar IV: Noções Técnicas de Genograma 20h/a 

*Poderá sofrer alterações 
** 15 meses com a Formação em Terapia Familiar. 

 
7. Investimento 
 
16 parcelas de R$ 300,00 + Taxa de inscrição: R$100,00 
 
8. Documentos 
 
 02 fotos 3X4 recentes  
 2 xerox simples Carteira de Identidade 
 2 xerox simples do CPF 
 2 xerox simples da Certidão de nascimento/casamento/divórcio 
 2 xerox simples do Comprovante de residência  
 2 xerox autenticada do Diploma de Graduação  
 2 xerox autenticada do Histórico de Graduação 
 
Dúvidas, esclarecimentos e Inscrição:  
 
APP – Associação Piauiense de Psicanálise 
Escola Freudiana de Psicanálise de Teresina 
Telefones: (86) 3085-5840 / 98855-3961 / 99430-4417  
E-mail: escolafreudianapsicanalise.the@gmail,com 
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