
CANDIDATURAS

Profissionais da área da saúde, ensino, ciências sociais, entre outras.

Destinatários nível 1

Candidaturas - até ao dia 15 de Janeiro
Preenchimento da ficha de inscrição clicando aqui  Envio de cv para o e-mail curso@spsc.pt 
As candidaturas estão sujeitas a selecção, sendo os/as candidatos/as notificados/as da
decisão até  dia 23 janeiro  

Sócio/a: 900€ + IVA = 1107€  | Não sócio/a: 1000€ + IVA = 1230€ 
Possibilidade de pagamento faseado.

Estrutura dos ciclos

Propina nível 1

Pós-graduação de Nível 1 | EDUCACIONAL (96h)
Certificado: Pós-Graduação em Sexologia – nível Educacional;
Público-alvo - profissionais da área da saúde, ensino, ciências sociais, entre outras.
Cronograma: 18 de Fevereiro de 2017 e término a 8 de Julho de 2017
Vagas: 40 
Pós-graduação de Nível 2 | COUNSELING (96h)
(Precedência do nível 1 concluído com sucesso)
Certificado: Pós-Graduação em Sexologia – nível de Counseling
Público-alvo: profissionais com funções relacionadas com o aconselhamento em temáticas
ligadas à intimidade e/ou à sexualidade (e.g., enfermeiros, médicos, professores, psicólogos,
terapeutas familiares, psiquiatras, assistentes sociais, conselheir@s matrimoniais, religiosos).
Cronograma: início em Setembro/2017 e termino em Abril/2018
Vagas: 40 -  PROPINA: Sócio/a:  1000€ + IVA = 1230€  | Não sócio/a: 1100€ + IVA = 1353€  
Pós-graduação Nível 3 | CLÍNICO - TERAPEUTA SEXUAL (254h)
(Precedência do nível 1 e 2 concluídos com sucesso)
Certificado: Terapeuta Sexual
Público-alvo desta pós-graduação são profissionais de saúde com funções clínicas
relacionadas com a saúde mental, sexual e reprodutiva (e.g., psicologia clínica, terapia
familiar, psiquiatria, ginecologia, urologia, andrologia, endocrinologia, medicina geral e
familiar).
Cronograma: início em Setembro de 2018
Vagas: 15   -  PROPINA: Sócio/a:  1000€ + IVA = 1230€  | Não sócio/a: 1100€ + IVA = 1353€  
Para além da formação teórica clínica, o curso de terapeuta sexual inclui um estágio (com
treino clínico intensivo e supervisionado), bem como uma vertente de investigação,
conducente à monografia de final de curso). 
Vagas: 10   -  PROPINA: Sócio/a:  300€ + IVA = 369€  | Não sócio/a: 400€ + IVA = 492€  

Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica
www.spsc.pt | curso@spsc.pt 

http://www.spsc.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvRRokG7yCOxI72Gm11E-Z7h7p9pCmIZt8QCdVAU8mlR6D3w/viewform
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Cronograma provisório sujeito a alterações

Lisboa 25.02.2017
Sexualidades em Portugal - perspetiva sociológica 
Sexualidade em Portugal- perspetiva histórica  
Porto 04.03.2017
Sexualidade em Portugal- perspetiva antropológica 
Infância  - questões normativas e desenvolvimentais  
Lisboa 18.03.2017
Adolescência - questões normativas e desenvolvimentais 
Envelhecimento - questões normativas e desenvolvimentais 
Lisboa 01.04.2017
Fisiologia da resposta sexual (feminino/masculino)  
Infecções sexualmente transmissíveis 
Porto 22.04.2017
Sexualidade, relações e afetos I 
Sexualidade e novas formas de relacionamento  
 Porto 06.05.2017
Sexualidade, relações e afetos II
Trabalho sexual: Investigação, lei e direitos  
Lisboa 14.05.2017
Politicas atuais Saúde sexual e reprodutiva (informação/legislação) 
Identidade de género e orientação sexual 
Lisboa 20.05.2017
Violência de género- Papéis de género 
Violência sexual: Dinâmicas abusivas  
Porto 03.06.2017
Violência sexual: Perspectiva legal 
Tráfico de seres humanos - exploração sexual  
 Lisboa 17.06.2017
Educação sexual e investigação- guidelines internacionais
Sexualidade e arte Lisboa  
Lisboa 01.07.2017
Sexualidade e cinema 
Sexualidade e literatura 
 Porto 08.07.2017
Modelos de intervenção em educação sexual
Treino de atitudes e valores na educação sexual  

Nivel 1. sexologia educacional

http://www.spsc.pt/
http://www.spsc.pt/
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Teoria e práticas de avaliação e counseling

Infância e Adolescência - problemáticas do desenvolvimento
psicossexual

Sexologia, Ética e Valores - nível I
Envelhecimento - problemáticas do desenvolvimento psicossexual

Saúde sexual e reprodutiva, saúde sexual e IVG
Formação do casal (perspetiva desenvolvimental)
Funcionamento do Casal (conjugalidade)

Género e orientação sexual (aconselhamento)
Conjugalidades: Diferentes formas de relacionamento

Problemas sexuais masculinos: Perspetiva médica
Problemas sexuais masculinos: Perspetiva psicológica
Problemas sexuais femininos: Perspetiva médica
Problemas sexuais femininos: Perspetiva psicológica

Deficiência Motora
Deficiência Mental

Competências de comunicação (atitudes e valores)
Treino de competências em Counseling (role play)

 Eteceteras sexuais

À Conversa com Jose Pacheco

Nivel 2. counseling

http://www.spsc.pt/
http://www.spsc.pt/
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Sexologia, Ética e Valores - Nível II
Terapia sexual: Fundamentos teóricos e estratégias terapêuticas

Perturbação do desejo sexual hipoativo masculino
Perturbação da ejaculação prematura e retardada

Disfunção eréctil

Perturbação do interesse/excitação sexual feminino
Perturbação de penetração e dor génito-pélvica
Perturbação do orgasmo

Agressores sexuais

Perturbações parafílicas não agressivas
Eteceteras sexuais em contexto clinico
Abuso sexual de menores

Fármacos e sua interação com a resposta sexual
Psicopatologia e sexualidade

Doença física e sexualidade

Psicoterapia afirmativa
Disforia de género

Mindfulness

Investigação sexual
Discussão pratica de casos clínicos

Estágio clínico 

Nivel 3. Clínico-Terapeuta sexual

http://www.spsc.pt/
http://www.spsc.pt/

