Resolução nº62/2017
“Aprova o Projeto de
Extensão - Modalidade
Grupos
de
Estudo,
Sexualidade - Relações de
Gênero e Cultura da
Faculdade Campo Real”.
O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real Educacional
S.A., no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Aprovar o Grupo de Estudos: Sexualidade, Relações de Gênero e Cultura.
Esta resolução entra em vigor a partir da presente data.
Ratificam-se atos realizados anteriormente,
Revogam-se as disposições em contrário.
Faculdade Campo Real, aos 22 dias do mês de agosto de dois mil e dezessete.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS

I.

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS

1.1. Tema do grupo de estudos: Sexualidade, Relações de Gênero e Cultura
1.2. Título do grupo de estudos: Sexualidade, Relações de Gênero e Cultura
1.3. Órgão executor: Faculdade Campo Real - UB
1.4. Professor Coordenador: Ana Bela dos Santos
1.5. Local de realização: Faculdade Campo Real



Organização Institucional: O Grupo de Estudos “Sexualidade, Relações de

Gênero e Cultura” faz parte Núcleo de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento
Comunitário - NUDECOM


Programa de Extensão: Saúde Integral

1.6. Justificativa teórica:
A “sexualidade” nos remete a um universo onde tudo é relativo, implica em uma
série de valores e atitudes que, frequentemente, fazem supor que é o mesmo que
falar apenas de relações genitais. Certamente, esta é uma expressão da
sexualidade, mas, com certeza não é tudo o que significa este termo. A sexualidade
compõe-se de muitos fatores, incluindo formas de pensar, sentir e agir desde o
nascimento até a morte. A forma como o indivíduo vê o mundo e como o mundo vê
o indivíduo.

Segundo Azevedo (2001) a sexualidade é parte integral da personalidade de cada
ser humano que se manifesta até a morte, sendo uma necessidade básica, unida a
outros aspectos de sua vida, tanto sociais, culturais quanto psicológicos. É a busca
do contato íntimo com o próprio
Para Michael Foucalt, (2001), não se deve descrever a sexualidade como um
ímpeto rebelde, estranha por natureza e indócil por necessidade, a um poder que,
por sua vez, esgota-se na tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassam em
dominá-la inteiramente. Ela aparece mais como um ponto de passagem
particularmente denso pelas relações de poder, entre homens e mulheres, entre
jovens e velhos, entre pais e filhos, entre educadores e alunos, entre padres e
leigos, entre administração e população.
A sexualidade é um fenômeno da existência humana e faz parte da vida de todos,
independentemente da faixa etária a que pertença, tratar desta temática com os
acadêmicos do Ensino Superior tem sido um dos desafios que se apresenta para
os professores no cotidiano da sala de aula, embora a grande parte dos educadores
não se sintam à vontade e por vezes despreparados para tal discussão. Por isso a
necessidade

de Atividades que contemplem

os temas da sexualidade

problematizando a atuação dos Profissionais que irão tratar pessoalmente de tais
demandas.

1.7. Objetivos do grupo de estudos:



Desenvolver estudos e pesquisas que pensem a família, as relações de

gênero e a sexualidade a partir da perspectiva psicossocial.


Propiciar aos alunos de graduação oportunidades de um encontro

teórico/metodológico no estudo Interdisciplinar das questões de família, gênero e
sexualidade.


Promover intercâmbios com instituições dentro e fora da Instituição do

Ensino Superior, com vistas à criação de projetos de estudo e pesquisa
interdisciplinares.


Promover seminários, encontros, reuniões científicas, cursos de atualização

e convênios com entidades e grupos.



Incentivar a publicação dos trabalhos realizados.

II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS
2.1 Carga horária total: 20 horas
2.2 Público-alvo: Acadêmicos Regularmente Matriculados na Faculdade Campo
Real.
2.3 Periodicidade: Mensal
2.4 Período de funcionamento: 21/06/2017 a 22/11/2017
2.5 Número de vagas: 20 vagas
2.6 Taxa de inscrição (se houver): Não há Taxa de Inscrição
2.7 Sistema de avaliação: Artigo Científico
2.8 Metodologia:
Encontros semestrais

2.9 Cronograma de atividades:
Data

Hor

Atividade

a
21/08/201

17h

História

e

7

as

Fundamentos

19h

dos

Conceitos

de

Família,

Sexualidade

e

Gênero.
26/08/201

17h

As

7

as

Representaçõe

19h

s Sociais das
Sexualidades

13/09/201

17h

A

Perspectiva

7

as

de

Gênero

19h

Saúde Mental

18/10/201

17h

Família

7

as

Sexualidades e

19h

Direitos

e

Humanos
22/11/201

14h

Sexualidades e

7

as

Afetividade

18h
28/11/201

13h

Saída Técnica,

7

as

Observatório

19h

Social

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR
3.1 Nome: Ana Bela dos Santos
3.2 Maior titulação: Mestra
3.3 Curso: Psicologia
3.4: Carga horária solicitada: 20 horas

IV. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO
GRUPO DE ESTUDOS

V.

ORÇAMENTO

5.1 Receitas
Descrição

Valor

Não haverá gastos

--

Total das receitas

R$

5.2 Despesas
Descrição

Valor

Não haverá gastos

--

Total das receitas

R$

Termos em que, requer a aprovação do presente projeto.

Guarapuava, 22 de agosto, 2017.

_______________________________________________________________
ASSINATURA DO PROFESSOR

