
PÓS-GRADUAÇÃO EM ACONSELHAMENTO E PSICOLOGIA 
PASTORAL 

 
 

Amparo Legal:  

Resolução CNE‐CES 1‐2001/ 2007  

 

Carga Horária: 460h  

 

Período de Duração: 12 meses (01 ano)  

 

Objetivo Geral: Oferecer suporte real ao profissional que lida organiza e atua no 

Aconselhamento Pastoral, assegurando maior segurança para o mesmo poder 

participar do processo de forma plena, desenvolvendo métodos e técnicas que 

possibilitem a realização de diagnósticos, intervenções e avaliações na área de forma 

eficaz.  

 

Objetivos Específicos:  

esferas de ação pastoral das igrejas, no sentido de reforçar a reflexão teológico-pastoral 

a partir dos referenciais que caracterizam as práticas de aconselhamento pastoral;  

também contribuirá para melhor qualificação de quadros pastorais, tendo em vista o 

cumprimento da missão;  

e sua família, nas situações de crise;  

psicológico e bíblico em razão das dificuldades que a igreja enfrenta;  

atuação.  

 

Público Alvo: 
 
Graduados nas mais diversas áreas, enfatizando os Teólogos, Lideranças Religiosas, 

Educadores Religiosos, etc. 

MATRIZ CURRICULAR 



 
 
 

 
Disciplinas 

 

 
Carga horária 

Didática do Ensino Superior 
 

30h 

Poimênica 
 

40h 

Teorias da Personalidade: Fisiologia e Psicopatologias 
 

50h 

Metodologia da Pesquisa I (Orientação de Monografia) 
 

15h 

Fundamentos Teológicos e Psicológicos do Aconselhamento 
 

30h 

Teorias e Métodos do Aconselhamento Pastoral 
 

35h 

Aconselhamento Familiar e Conjugal 
 

35h 

Aconselhamento de Crianças, Jovens e Idosos 
 

35h 

Aconselhamento em Situações de Crise: Mediação e Solução de 
Conflitos 
 

40h 

Ética Cristã 
 

35h 

Metodologia da Pesquisa II (Orientação de Monografia) 
 

15h 

Prática de Aconselhamento Pastoral 
 

40h 

Estudo Individual ou em Grupo (Fora da Sala de Aula) 
 

60h 

 
Carga Horária Total 

 
460h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO  
 
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR  
 

EMENTA: Conceitos fundamentais em Didática do Ensino Superior; Estratégias de 

ensino; O processo ensino/aprendizagem; Legislação do ensino superior no Brasil; 

Políticas de implementação e avaliação de cursos de nível superior; Planejamento de 

disciplina; Avaliação da aprendizagem.  

 

POIMÊNICA 

EMENTA: Estudo sobre o trabalho pastoral.  

 

TEORIAS DA PERSONALIDADE: FISIOLOGIA E PSICOPATOLOGIAS 

 EMENTA: Estudo e avaliação crítica das diferentes teorias da estrutura e 

desenvolvimento da personalidade humana. Inclui descrição e análise das principais 

teorias filosóficas, teológicas e psicológicas sobre o ser humano. Breve introdução à 

antropologia cultural. Formulação de uma visão cristã da personalidade. Personalidade: 

estrutura e dinâmica. Teorias psicanalíticas, existencialistas, humanistas e 

comportamentistas. Tendências contemporâneas. Relação entre fisiologia do sistema 

nervoso com psicologia. Estudo dos aspectos fisiológicos do ser humano e sua relação 

com a patologia psicológica e psiquiátrica. O funcionamento do cérebro humano e do 

sistema nervoso. Identificação e diferenciação entre distúrbios mentais, psíquicos, 

nervosos, fisiológicos e espirituais. Inter-relações da Fisiologia com a Psicologia com 

ênfase em suas expressões clínicas psicossomáticas. Breve Histórico do estudo da 

Psicopatologia. Identificação e reconhecimento dos diferentes sintomas nas funções 

mentais e nos transtornos psicopatológicos: Esquizofrenia e outros Transtornos 

Psicóticos; Delirium, Demência e Transtorno Aminéstico; Transtorno Factício; 

Transtornos Relacionados a Substâncias; Transtornos de Humor; Transtornos de 

Adaptação; Transtornos Globais do Desenvolvimento. Transtorno de Déficit de Atenção 

e de Comportamento Diruptivo; Transtornos da Alimentação e Transtorno da Identidade 

de Gênero.  

 

METODOLOGIA DA PESQUISA I (Orientação de Monografia I)  

EMENTA: Embasamento em teorias e práticas capazes de instrumentalizar a 

compreensão e a identificação da importância do conhecimento científico para a 



elaboração de trabalhos acadêmicos, artigos, seminários, projetos de pesquisa e 

trabalhos de conclusão de curso/monografias.  

 

FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS E PSICOLÓGICOS DO ACONSELHAMENTO 

EMENTA: Fundamentos Teológicos e Psicológicos do Aconselhamento Pastoral. O 

processo de aconselhamento na relação de ajuda, as possibilidades de uma prática de 

Cuidado voltadas à libertação e ao sentido da vida. Estudo e análise dos princípios 

revelados nas Escrituras que servem como o fundamento da teoria e da prática do 

aconselhamento pastoral.  

 

TEORIAS E MÉTODOS DO ACONSELHAMENTO PASTORAL  

EMENTA: Apresentação e análise das principais teorias e métodos de aconselhamento 

pastoral.  

 

ACONSELHAMENTO FAMILIAR E CONJUGAL  

EMENTA: Treinamento teórico e prático do conselheiro para lidar com problemas de 

relacionamento familiar e conjugal: criação de filhos; finanças; problemas de 

sexualidade; divórcio; adultério; novo casamento; abuso físico e verbal. 

Desenvolvimento pelo diálogo e práticas devocionais. Questões de gênero (diferenças 

entre o homem e a mulher). Quando possível uso de situações reais ou dramatizadas 

em sala de aula.  

 

ACONSELHAMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS  

EMENTA: Treinamento teórico e prático do conselheiro para lidar com problemas de: 

mau comportamento; problemas escolares; abuso sexual; drogas; gravidez não 

desejada e aborto; doenças venéreas; conflito de gerações. Psicologia do 

desenvolvimento humano. Técnicas de comunicação com crianças, jovens e idosos. 

Quando possível uso de situações reais ou dramatizadas em sala de aula.  

 

ACONSELHAMENTO EM SITUAÇÕES DE CRISE: MEDIAÇÃO E SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS  

EMENTA: Fármacodependência (alcoolismo e drogas); problemas da sexualidade; 

homossexualidade; ansiedade, depressão e stress; violência interpessoal; 

desemprego; tendências suicidas; nascimento de filhos; mudança de residência, etc. 

Como mediar e solucionar conflitos.  



ÉTICA CRISTÃ  

EMENTA: Importância do desenvolvimento das atitudes e práticas com discernimento 

à luz da Bíblia Sagrada face aos problemas, às necessidades e às formas de 

estruturação e desestruturação da vida humana concreta. Ética tão exigida e tão pouco 

posta em prática.  

 

METODOLOGIA DA PESQUISA II (Orientação de Monografia II)  

EMENTA: Processos e técnicas de elaboração do trabalho científico: pesquisa, 

documentação, projeto e relatório de pesquisa; Elaboração de monografia.  

 

PRÁTICA DE ACONSELHAMENTO PASTORAL  

EMENTA: Propõe situações problemas para serem resolvidos em classe. Prática de 

Aconselhamento Pastoral.  

 

ESTUDO INDIVIDUAL OU EM GRUPO (FORA DE SALA DE AULA) 

EMENTA: Horas destinadas a estudos individuais ou em grupos para discussão, 

pesquisa, absorção e melhor aprendizagem, referente ao conteúdo das disciplinas 

ministradas e/ou desenvolvimento da monografia (individual). 
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