
 
 

RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

 

Aprova a criação do Curso de Pós-Graduação 

Multidisciplinar em Gerontologia, em nível de 

Especialização, modalidade presencial, do Centro 

Universitário de Adamantina. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA, 

reunido em Sessão de 25 de fevereiro de 2022 e no uso de suas atribuições regimentais, 

considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento Geral da Instituição, 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Aprovar a criação do Curso de Pós-Graduação Multidisciplinar em Gerontologia, 

em nível de Especialização, conforme o Parecer CEPE nº 001/2022 integrante desta 

Resolução. 

 

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Adamantina, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza 
Reitor / Presidente do Conselho Universitário 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Processo UNIFAI 001/2022 

INTERESSADO Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

ASSUNTO 
Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

"Especialização Multidisciplinar Em Gerontologia" 

COMISSÃO 
Consº Prof. Dr. Estêvão Zilioli 

Consª Profa. Dra. Fúlvia de Souza Veronez 

PARECER CEPE 001/2022 

 

CONSELHO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

I. RELATÓRIO 

I.1. HISTÓRICO 

O Reitor do Centro Universitário de Adamantina encaminha a este Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE) para apreciação, o Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu "Especialização Multidisciplinar em Gerontologia". 

I.2. APRECIAÇÃO 

I.2.1. Justificativa 

● a atuação em equipes multidisciplinares representa um avanço nos cuidados e na assistência 

à população idosa, visto que, a interlocução entre várias perspectivas teórico-

metodológicas, agrega conhecimentos de diferentes áreas e gera novos conhecimentos; 

● profissionais de múltiplas áreas devem ser preparados para dispensar um atendimento 

especializado à população idosa; 

● o profissional especializado nesta área poderá atuar em instituições de saúde, como 

hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde, clínicas especializadas, além de prestar 

atendimentos em casa de repouso ou sistema home-care, centros-dia ou de convivência e 

comunidade. 

 

I.2.2. Objetivos do Curso  

Qualificar profissionais para a atuação nos mais diversos serviços que envolvam a população 

idosa, sua família e seu contexto, a partir de aportes teóricos, técnicos e éticos alinhados com as 

diretrizes públicas de saúde do idoso, visando à saúde, à integridade e à qualidade de vida da 

pessoa idosa. 



 
 

Instrumentalizar profissionais nas áreas de ciências da saúde, sociais e humanas para atuar nos 

serviços públicos dirigidos ao idoso, de forma multiprofissional e interdisciplinar, desenvolvendo 

ações nos âmbitos do ensino, da pesquisa e das ações de intervenção à população em referência. 

I.2.3. Corpo docente com a respectiva titulação, disciplina e carga horária 

DOCENTE TITULAÇÃO DISCIPLINA C/H 

Maria de Fátima 
Belancieri 

Graduação em Psicologia, DOUTORA 
em Psicologia Clínica 
(Psicossomática e Psicologia Hospitalar) 
http://lattes.cnpq.br/7084436217730453 

Metodologia da Pesquisa em Gerontologia 24 

Cuidados paliativos, finitude e morte 24 

Projetos de intervenção em Gerontologia 24 

Orientação, Elaboração e Execução do 
Trabalho de Conclusão do Curso 30 

Magda Arlete Vieira 
Cardozo 

Graduação em Psicologia, MESTRE em 
Psicologia 

http://lattes.cnpq.br/4828738158940294 

Construção histórica e social da velhice 24 

O idoso e a família na contemporaneidade 24 

Marli Luís Beluci 
Graduação em Enfermagem, 
DOUTORA em Ciências da Reabilitação 
http://lattes.cnpq.br/6988410948679342 

O envelhecimento populacional brasileiro: 
aspectos demográficos e epidemiológicos 16 

Gestão, monitoramento e avaliação de 
programas e projetos sociais 16 

Gerontologia: história e conceitos básicos 16 

Ariane Maria Carmelin 
Graduação em Medicina, MESTRE em 
Pesquisa Clínica 

http://lattes.cnpq.br/4679269212579854 

Fundamentos biológicos e fisiológicos da 
gerontologia 24 

Processos patológicos do envelhecimento 16 

Evelyn Yamashita Biasi 

Graduação em Psicologia, MESTRE em 
Letras com enfoque nos Estudos 
Linguísticos. 
http://lattes.cnpq.br/8943096675053689 

Psicologia do envelhecimento 24 

Amor, sexualidade e conjugalidade na 
velhice 16 

Thaísa Angélica Deo 
Bereta 

Graduação em Psicologia, DOUTORA 
em Educação 
http://lattes.cnpq.br/6168171122459627 

Saúde mental e processo de envelhecimento: 
práticas promotoras de saúde e qualidade de 
vida 24 

Luis Gustavo Guimarães 
Botteon 

Graduação em Direito, ESPECIALISTA 
em Direito Penal e Execuções Penais 

http://lattes.cnpq.br/2929556390569127 

Bioética aplicada ao envelhecimento 16 

Gerontologia e Direitos Humanos: ética, 
cidadania e legislação 24 

Fúlvia de Souza Veronez 
Graduação em Psicologia, DOUTORA 
em Ciências  
http://lattes.cnpq.br/0828000552227472 

Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa 24 

Avaliação e Reabilitação em Gerontologia 24 

Camila de Souza 
Prazeres 

Graduação em Enfermagem, MESTRE 
em Interações estruturais e funcionais na 
reabilitação 

Gestão em atenção primária e proteção básica 16 

Gestão na proteção especial 16 



 
 

http://lattes.cnpq.br/3434632561097744 
Gestão de atenção em gerontologia: estudo 
de casos 16 

Gabriela Galluci Toloi 
Graduação em Educação Física, 
DOUTORA em Educação 
http://lattes.cnpq.br/6371923222377880 

Envelhecimento e qualidade de vida: lazer, 
velhice sustentável e economia 16 

 

I.2.4. Elenco das disciplinas e carga horária  

 C.H DISCIPLINA 

 
Eixo Temático I: 

Construção 
histórico-sociais do 

Envelhecimento 
(88h) 

 

Módulo 1 

24 Construção histórica e social da velhice 

24 O idoso e a família na contemporaneidade 

16 O envelhecimento populacional brasileiro: aspectos demográficos e epidemiológicos 

24 Metodologia da Pesquisa em Gerontologia 

Eixo Temático II: 
Princípios básicos 
da Gerontologia 

(160h) 
 
 
 

 
 

16 Gerontologia: história e conceitos básicos 

24 Fundamentos biológicos e fisiológicos da gerontologia 

Módulo 2 

24 Psicologia do envelhecimento 

24 
Saúde mental e processo de envelhecimento: práticas promotoras de saúde e qualidade de 
vida 

16 Processos patológicos do envelhecimento 

16 Amor, sexualidade e conjugalidade na velhice 

24 Cuidados paliativos, finitude e morte 

16 Bioética aplicada ao envelhecimento 

Eixo Temático III: 
A Gerontologia e as 
Políticas Públicas de 

atenção ao idoso 
(88h) 

 

24 Gerontologia e Direitos Humanos: ética, cidadania e legislação 

Módulo 3 

24 Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa 

16 Envelhecimento e qualidade de vida: lazer, velhice sustentável e economia 

24 Avaliação e Reabilitação em Gerontologia 

Eixo Temático IV: A 
gestão de espaços, de 

pessoas e 
planejamento de 

serviços de atenção 
à pessoa idosa 
(88+30 = 118h) 

 

16 Gestão em atenção primária e proteção básica 

16 Gestão na proteção especial 

16 Gestão, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais 

16 Gestão de atenção em gerontologia: estudo de casos 

24 Projetos de intervenção em Gerontologia 

30 Orientação, Elaboração e Execução do Trabalho de Conclusão do Curso 

Carga Horária Total: 454 horas 

 



 
 

I.2.5. Observações do Conselheiro quanto ao corpo docente:  

● O corpo docente é constituído de 10 professores, dentre estes 05 são portadores do 

título de Doutor, 04 portadores do título de Mestre e 01 portadores do título de 

Especialista. Atendendo o disposto no Artigo 15, parágrafo 1º do Regimento dos 

Cursos de Pós-Graduação do Centro Universitário, que permite, desde que aprovado 

pelo Conselho Universitário, a docência de Especialistas desde que não ultrapasse 

1/3 (um terço) do total de docentes indicados.  

● Os links dos Currículos Lattes dos docentes que irão ministrar aula no Curso, em 

pauta, constam no projeto enviado.  

● O responsável pelo Curso será a Profª Drª Maria de Fátima Belancieri,  professora 

efetiva do Centro Universitário de Adamantina, possui doutorado em Psicologia 

Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atendendo ao disposto 

no Artigo 11, parágrafo único do Regimento dos Cursos de Pós-Graduação do 

Centro Universitário, que diz que cada curso de Pós-Graduação lato sensu terá um 

coordenador, que deve ser docente com cargo efetivo na carreira de magistério do 

Centro Universitário de Adamantina e que cargo será exercido por docente com 

formação e comprovada experiência na área específica do curso, com título mínimo 

de mestre. 

● O curso apresenta carga horária de 454 horas, com duração de 18 meses e está 

dividido em quatro módulos. Atendendo ao disposto no Artigo 6º, parágrafo 1º da 

DELIBERAÇÃO CEE 197/2021, que diz que os cursos de Pós-Graduação lato 

sensu deverão ter carga horária mínima de 450 horas. 

● As ementas das disciplinas e respectivas bibliografias, básica e complementar, 

constam nos autos do processo. 

 



 
 

 
1.2.5  Horário de Funcionamento, Vagas e Público Alvo 

 

Serão oferecidas 40 vagas. 

Público Alvo: graduados nas áreas de ciências biológicas e da saúde (Medicina, 

Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 

Educação Física e Nutrição), bem como nas áreas sociais e humanas (Serviço Social e Pedagogia) e 

demais interessados na metodologia de cuidados aos idosos. 

 

O Curso funcionará em aulas semanais, aos sábados (das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:00). 

1.2.6 Critérios de Seleção 

Por ordem de matrícula. 

 

1.2.7 Frequência e Média para Aprovação  

Nota igual ou superior a 7,0 (sete) em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), nas disciplinas dos 

componentes curriculares e possuir frequência nas disciplinas igual ou superior a 75%. 

 

1.2.8 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  

O aluno deverá desenvolver a monografia e defendê-la diante de uma banca examinadora.  

 

1.2.9 Requisitos para obtenção do Certificado de Conclusão  

A Certificação do Curso ocorrerá mediante a aprovação nas disciplinas componentes da 

estrutura curricular; a participação nas supervisões das intervenções profissionais; e o 

desenvolvimento e a conclusão do trabalho de conclusão de curso ou monografia. 



 
 
 

 

II. CONCLUSÃO  

O curso mostra-se perfeitamente viável pedagogicamente, estando dentro do panorama 

traçado por essa IES. 

 Portanto, o parecer final é pela sua APROVAÇÃO. 

 

 

Adamantina, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

Consº Prof. Dr. Estêvão Zilioli 

 

 

Consª Profa. Dra. Fúlvia de Souza Veronez 

 

 
 


