
 

 

Especialização em Cuidado Interdisciplinar no Envelhecimento Humano 
 

O curso na UPF 
O curso de especialização em Cuidado Interdisciplinar em Envelhecimento Humano se funda numa 
perspectiva interdisciplinar e, assim, propõe que profissionais de distintas áreas do saber reflitam 
acerca de conceitos como família, políticas de proteção, cuidado e interdisciplinaridade, que são 
eixos articuladores das disciplinas e que transversalizam as disciplinas da presente proposta, com 
vistas à construção de novas formas de pensar e à construção de processos de cuidado, sobretudo 
ao compreender que os sujeitos são, na sua essência, sujeitos provedores e receptores de cuidado. 
 
Objetivo da especialização 
O curso tem como objetivo formar especialistas, em nível de pós-graduação lato sensu, para o 
trabalho com o público idoso com vistas à promoção de práticas de cuidado orientadas por uma 
perspectiva de trabalho integral e interdisciplinar, pautada na lógica dos direitos e na dignidade 
humana. Busca, ainda, instrumentalizar profissionais de diversas áreas para práticas de cuidado a 
idosos a partir das dimensões teórica, ética e técnica a fim de construir referenciais de trabalho 
que primem pela garantia dos direitos dessa população; estimular a construção de propostas 
inovadoras no atendimento ao idoso a partir da articulação de saberes, com base em uma 
perspectiva de proteção social dos idosos; preparar profissionais para o trabalho com idosos no 
campo das políticas sociais, instrumentalizando-os para a gestão e execução de práticas sociais 
voltadas a esse segmento; habilitar profissionais para o trabalho com idosos de modo a enfatizar 
práticas que contemplem a dimensão da subjetividade dos sujeitos no processo de 
envelhecimento; e enfatizar aspectos de promoção de saúde com enfoque na autonomia e 
independência da pessoa idosa. 
 
Público-alvo 
Profissionais de áreas como Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Educação Física, Fisioterapia, 
Enfermagem e demais áreas interessadas que atuem ou possuem interesse em atuar com o 
segmento idoso em setores públicos e privados. 
 
Coordenação e Contato 
Coordenação: Me. Lizandra Hoffmann Passamani 
E-mail: faedpos@upf.br            
Telefone: (54) 3316-8295 

 
 

As informações referem-se à última edição do curso que foi oferecida. 

http://www.upf.br/

