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PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?

Porque se trata de um fenómeno pluridimensional, este curso faz uma abordagem
multidisciplinar da sexualidade, incluindo formadores de várias especialidades
(psicólogos sexologistas, psiquiatras, ginecologistas, urologistas, e sociólogos).
Todos os que trabalham na área da saúde e da educação precisam de conhecimentos
e instrumentos para poder promover a saúde sexual como parte integrante da
saúde da pessoa.

PORQUÊ ESTUDAR NO ISPA?

Porque o ISPA oferece a garantia de uma especialização profissionalizante
suportada em elevados padrões técnico-científicos.
Porque o ISPA foi pioneiro no ensino da Psicologia em Portugal e responsável pela
formação da maioria dos Psicólogos portugueses
Porque ao longo dos seus 50 anos de História, o ISPA se afirmou nesta área do
conhecimento e é reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade
e diversidade da sua oferta formativa e pela atividade cientifica no domínio das
ciências psicológicas e do comportamento, desenvolvendo em particular trabalhos
de investigação na área da psicologia do desporto, articulando-se com técnicos
especializados no campo desportivo.
Porque a formação adquirida em contexto universitário e estruturada em créditos
ECTS (european credit transfer system) permite o seu reconhecimento e creditação
no âmbito do prosseguimento de estudos conducentes à obtenção de graus
académicos, a nível nacional e internacional.

DIREÇÃO DE CURSO

Ana Alexandra Carvalheira (ISPA - Instituto Universitário)

UNIDADES CURRICULARES
1ºANO / 1º E 2º SEMESTRE

TOTAL ECTS 11,5

Sexualidade e Ciclo de Vida
Resposta sexual feminina: Disfunções sexuais, avaliação e intervenção
Resposta sexual masculina: Disfunções sexuais, avaliação e intervenção
Terapia sexual / Intervenções Terapêuticas na Sexualidade
Sexualidade, Media e Internet
Sexualidade, género e violência

ECTS
2,5
2
2
1
2
2

HORÁRIOS
Este curso de pós-graduação decorre com 4 horas de aulas de 15 em 15 dias, em horário
pós-laboral

DESTINATÁRIOS
Psicólogos, médicos, enfermeiros, professores, educadores, assistentes sociais e outros
profissionais de saúde, reabilitação e educação com formação superior
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