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1. Nome do Curso e
Área do Conhecimento
2. Área de Pesquisa

3. Justificativa

TEOPSICOTERAPIA E INTEGRAÇÃO PSICOTERÁPICA
ANTROPOLOGIA TERAPÊUTICA E INTEGRAÇÃO HUMANA

Saúde, Educação e Espiritualidade
O curso busca enfocar de forma específica aspectos desde uma perspectiva
Teológica, Psicoterapêutica e Fisiológica tratando o Ser Humano com
prioridade e de forma integral.
Diante das necessidades do mundo moderno, que busca de forma crescente a
construção de seres humanos de forma integral para integrar e com qualidade
de vida, o Curso propicia um processo prático nesta direção, com um alvo de
edificar pessoas com atitudes mais abertas e sensíveis, diante de temas que
integrem a espiritualidade, a fisiologia e a psicoterapia.
Nos dias atuais muitos procuram um conhecimento do manejo das emoções e
do administrar pensamentos, visando o aperfeiçoamento e desenvolvimento
em todas as áreas da vida. Lançando mão dos pressupostos teóricos e
científicos da Técnica Teopsicoterapia, das neurociências e da teologia natural, o curso busca a maturidade mental, emocional e espiritual do ser humano
de forma a privilegiar uma ciência que seja ao mesmo tempo Bio-psiquicosocioespiritualecológica, aglutinando o acadêmico e a espiritualidade, a teoria
e a prática, o principio e a ética, o filosófico e o emotivo, a vida e a dinâmica.
Centro Universitário Filadélfia - UniFil

4. Histórico da
Instituição

O Centro Universitário Filadélfia – UniFil tem como Mantenedora o Instituto
Filadélfia de Londrina, associação civil das Igrejas Presbiteriana Independente
do Brasil, Metodista, Batista, Evangélica de Confissão Luterana do Brasil,
Presbiteriana Vila Nova, Presbiteriana Vila Judith e quotistas particulares,
membros das mesmas, com sede e foro na cidade de Londrina, fundada em 10
de maio de 1945.
O Centro Universitário Filadélfia de Londrina - UniFil, foi antecedido pelo
Centro de Estudos Superiores de Londrina - CESULON, que pelo Decreto
70.939 do MEC, autorizou o seu funcionamento no dia 04 de agosto de 1972 e
hoje transformado em Centro Universitário. São 43 anos de existência como
Instituição de Ensino Superior, estabelecido à Av. Juscelino Kubitscheck, nº
1626 – Cx. Postal 196 – CEP 896020-000 Londrina/Pr. – Telefone (43) 33757412 – Home Page: www.unifil.br - e-mail: unifil@filadelfia.br.
Seminário Teológico Hosana
Criado há mais de 20 anos, tem exercido relevante papel na formação
acadêmica, teológica e técnica para obreiros da Seara do Senhor, já tendo
formado e capacitado milhares de pessoas nas áreas do conhecimento bíblico,
humano, pastoral, educacional e de cura interior e libertação, com Secretaria
Administrativa à Rua Caraíbas, nº 424 - Vila Casoni - Fone (43) 3325-1424 –
(43) Whats – (43) 3336-1424 - CEP 86026-560 Londrina – PR. Home Page:
www.seminariohosana.com.br – e-mail secretaria@seminariohosana.com.br

Associação Brasileira de Teopsicoterapia - Abratheo

5. Objetivos
do Curso

6. Público-Alvo

7. Concepção do
Programa

8. Coordenação

9. Carga Horária

10. Titulação
11. Período e
Periodicidade

Formada por Doutores, Mestres e Especialistas renomados e reconhecidos no
Brasil e no Exterior, se propõe, nas Áreas do Ensino, Científica e Profissional
a formar Teopsicoterapeutas e desenvolver a profissão e o trabalho do
Teopsicoterapeuta, com endereço à Rua Alagoas, 670. Cj 202 – sala 01, CEP
86010-520 – Londrina – Pr. – WhatsApp (43) 99640-3390 - Home Page:
www.abratheo.org.br . Email pos_abratheo@abratheo.org.br
Proporcionar Suportes Teóricos e Práticos e fornecer elementos eficientes
com eficácias na construção de uma abordagem, capaz de produzir um
feedback saudável com maturidade na convivência humana e nas atividades
de Aconselhamento.
Proporcionar ferramentas que possibilitem o equilíbrio ao atendimento às
pressões e conflitos alojados na estrutura da alma.
Utilizar técnicas Teopsicoterápicas na ajuda humana.
Compreender e atuar na resolução de conflitos nas variáveis da convivência.
Desenvolver e treinar futuros (as) Teopsicoterapeutas para uma melhor
eficácia na atividade profissional e humanizadora e dar maturidades
espiritual e psíquica.
Graduados em todas as áreas, com interesse na reconstrução humana desde
uma perspectiva integral. Profissionais dos âmbitos educacional, de saúde,
sanitário, social, empresarial e eclesiástico.
Somos chamados a integrar a vida em todas as dimensões. Teopsicoterapia é
uma abordagem técnica nascida da vivência e da busca constante de respostas
para a saúde emocional integralizadora, compaginando a Fisiologia, a
Psicoterapia e a Teologia com maturidade.
Durante muitas décadas as comunidades cristãs têm trabalhado com o que é
chamado de cura interior. Isto nasceu da compreensão de que as pessoas são
não apenas seres espirituais, mas também psíquicos, físicos e sociais. Com o
tempo abriu-se também para a dimensão ecológica. Não se pode falar mais em
terapia humana sem abordar sua conexão com a fonte da vida, Deus. Portanto,
uma abordagem biopsicosocioespiritual-ecológica, é propiciar uma busca
integradora com maturidade do ser humano, nas dimensões física, psíquica e
espiritual e sua integração com o meio em que vive.
O curso tem a intenção e o objetivo de introduzir os fundamentos de uma
caminhada com novos insights desde contribuições da Técnica Terapêutica
TEOPSICOTERAPIA e nas novas descobertas das neurociências, integrando
as inteligências mental, emocional, física, social, espiritual e ecológica.
Silas Barbosa Dias. Especialista em Psicoterapia e Psicanálise. Doutor em
Teologia pela Universidade Livre de Amsterdã. Mestre em Estudos
Ecumênicos pela Universidade de Genebra (Convalidado pela EST – São
Leopoldo – UFRGS). Licenciado em Filosofia. Professor na UniFil.
Desenvolve pesquisas em Análise Teopsicoterapia no Brasil e na Europa.
360 horas-aulas, pesquisa, análise e diagnósticos, pesquisa de campo, leituras
dirigidas e pesquisas bibliográficas, em atividades práticas e atividades
individuais e em grupo, fora da sala de aula
Acadêmica:
Especialista
Profissional: Teopsicoterapeuta
Especialização: Teopsicoterapia Clínica e Institucional
Aulas em seis módulos mensais, de quarta à domingo. Início: 19/08/2020 –
Término: 28/02/2021, com atividades complementares extraclasse e + 3 meses
de pesquisa e elaboração monográfica, de 01/03/2021 a 31/05/2021. Turnos:
Manhã 8h00-13h00 6h/a, Tarde:15h00/18h15, 4h/a. Noite 20h00-22h20 3h/a.
Aulas EAD 60 horas. Aulas on line 40h00, sendo ofertadas 30 vagas.

DISCIPLINAS

H/A

PROFESSOR

GRUPO I
Fundamentos e Processos da Teopsicoterapia
Ciência e Bíblia

30

SILAS

Técnica e Avaliação por Genograma

15

SAMUEL

Teopsicoterapia e Análise Transacional

30

ODILA

Ferramentas em Teopsicoterapia

30

SILAS
BENTES

Teopsicoterapia das Relações Humanas

15

ODILA

Teopsicoterapia Aplicada à Resolução de
Conflitos na Convivência Pessoal e Familiar
Relação entre Inteligência Emocional e solução
dos Conflitos de Convivência

30

CELSINO
ETIENNE

Transtornos de Comportamento e
Desenvolvimento

30

EAD

Psiconeuroimunologia

15

SAMUEL

Diagnóstico e Teopsicoterapia

30

SAMUEL

Anatomia, Saúde Corporal, Fisiologia e
Teopsicoterapia

30

PALOMA

Teopsicoterapia e Qualidade de Vida
A prevenção de transtornos psíquicosomáticos.

15

PAULO
FRANGE
DÉLCIO
DEVANIRA

Psicopedagogia de Jesus e Multifocabilidade

15

SILAS

Antropologia Bíblica e Teopsicoterapia

30

PERICLES
SILAS

A Ética e o Teopsicoterapeuta

15

BENTES
PERICLES

Metodologia da Pesquisa

30

EAD

GRUPO II

12.Conteúdo
Programático

GRUPO III

GRUPO IV

Professor Doutor Silas Barbosa Dias - Mestre em Estudos Ecumênicos pela
Universidade de Genebra. Mestre em Teologia na Free University of
Amsterdan. Doutor em teologia na Free University of Amsterdam.
Especialista em Psicoterapia e Psicanálise (São Paulo). Licenciado em
Filosofia. Docente da UniFil. Autor de mais de 20 livros.
Professor Doutor Samuel Couto Cabral - Doutor pela Universidade
Complutense de Madrid, Espanha. Graduado em Pedagogia e Teologia. Autor
de seis livros. Coordenador de Pós Graduação em Gestão de Pessoas e
Competências em Portugal e Espanha. Atuou como coordenador do
Departamento de Psicologia da Fundação Karibu e como tutor de alunos do
quarto ano de Psicologia da Universidade Complutense de Madrid, Espanha. É
Professor da disciplina Estructura y Fundamento de la Educación.
Professora Doutora Odila Santos Cabral - Graduada em Teologia pelo
Seminário Teológico Rev. Antônio Godoy Sobrinho, Pastora da IPI do Brasil.
Cursou Psicologia na UEL, desempenhando sua função como psicóloga no
atendimento a adolescentes em conflito com a lei. É doutora pela Universidad
Complutense de Madrid em Psicologia Escolar e Desenvolvimento.
Professor Doutor Celsino Marques Azevedo. Pastor e Apóstolo, líder da
Federação de Igrejas Evangélicas Locais e Deão do Seminário Teológico
Hosana, Pedagogo, Doutor em Teologia, em Aconselhamento Familiar, autor
dos livros Derrotando Satanás: A Fé Cristã e o Problema do Mal e Escola da
Oração.
13. Corpo Docente

Professor Doutor Antonio Carlos Gonçalves Bentes. Pastor, Teólogo,
Conferencista, Escritor , Oficial da Aeronáutica (Capitão), Doutor em
Teologia pela American Pontifical Catholic University (EUA), professor dos
Seminários Batistas Jami, Steb, Sebemge e Koinonia e do Seminário
Teológico Hosana, UNITHEO e Escola Bíblica Central do Brasil, autor dos
livros O Dia do Senhor e Jesus, o Go’El Remidor.
Professor Especialista Pericles Ferreira Côrtes. Presbítero, Bacharel em
Direito, Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Hosana, Pós
Graduado em Teologia Aplicada e Liderança pela Unicesumar. Versado em
Grego pelo ISBL, Versado em Hebraico pela Congregação Hebraica P’nei Or
de Petrópolis, professor Colaborador da Universidade Estadual de Maringá –
UEM, Professor em Núcleos do ISBL.
Professor Especialista Paulo Cezar Nassar Frange. Médico Psiquiatra,
autor dos livros As emoções do stress e De médico, mecânico e louco cada um
tem somente um pouco?
Professor Mestre Delcio Torres Amorim Junior, Médico
Professora Doutora Devanira Domingues Demarque, Psicóloga,
especialista em atendimento de família, casal e sexualidade.
Professor Especialista Etienne Nikema, Teólogo, Especialista em Teologia e
Liderança Aplicada.
Professora Pós-Graduanda Paloma Rolim O. Fermino, Fisioterapeuta..

14. Metodologia

15. Interdisciplinariedade
16. Atividades
Complementares
17.Tecnologia

18.Infra-Estrutura
Física
19. Critério de Seleção
20. Sistema de
Avaliação

21. Controle de
Frequência
22. Trabalho de
Conclusão
23. Certificado

24. Certificação

Leituras preparatórias para cada disciplina, com a finalidade de aprofundamento dos conteúdos.
Dinâmica em sala de aula
Aulas expositivas com interação interdisciplinar.
Utilização de pesquisas de campo envolvendo constatação da situação vital em
diferentes contextos psiquicosocioespiritual.
Utilização de data show e outros materiais e recursos didáticos.
Análise de textos e simpósios para debate.
Aulas presenciais, aulas online e EAD.
Pertencente ao núcleo de qualidade de vida, envolvendo os campos da saúde,
sociologia, filosofia, teologia e psicoterapia, buscando com as demais ciências
uma compreensão do ser humano: espiritual, psicológico e fisiológico.
Estudos de pesquisa bibliográfica visando o aperfeiçoamento da aplicabilidade
de conceitos relacionados. Cada aluno será encorajado a começar um grupo no
Programa de Teopsicoterapia para a Qualidade de Vida.
Utilização de Multimídia. Salas de Vídeo. Interação na Internet. Resumos de
aulas on-line. Textos on-line para reflexão de grupos e fundamentação teórica.
sala de aula (01), biblioteca (01), quadro branco (01), TV/Multimídia (01),
sistema de gravação em vídeo e áudio (01), sala de professores (01), cantina
(01), computadores para os alunos (02).
Análise de documentos, currículos e entrevista. Pré –Requisito: Curso superior
de graduação reconhecido ou credenciado pelo MEC
A = (Presença e participação em classe, Leituras dirigidas supervisionadas de
bibliografia fundamental, Vivências, workshops, seminários, simpósios, em
cada disciplina = 2,6 (peso) + (OF = Oficinas 4 x 0,1)=0,4 = 3,0 (peso)
RE = Relatório Avaliativo de cada Módulo = 3,0 (peso)
RL = Resenha (Fichamento e/ou Tarefa) em cada disciplina = 4,0 (peso)
NT = Nota da Disciplina (a soma dos pesos)
O sistema de avaliação, as formas e práticas de avaliação, a rotina de avaliação
a indicação das leituras de avaliação e a atribuição de notas são de competência da coordenação, sem participação dos professores; o professor poderá pássar avaliações diretamente ao aluno, inclusive leituras que indicar, mas fica
responsável por enviar, fixar prazos, receber, dar nota e comunicar a nota à
Coordenação, até o dia 30 do mês subsequente ao da aula dada; se ultrapassado o prazo a nota não será considerada; as notas dadas pelo professor serão
consideradas para compor o sistema A) de avaliação acima
Pautas de frequência a serem assinadas pelos alunos. A aprovação requer 75%
de presença em sala de aula. Eventual falta a um módulo importará na
reposição do mesmo módulo para conclusão do Curso.
Monografia, Artigo Científico ou Pesquisa, dentro das disciplinas e fontes
bibliográficas utilizadas, sob orientação de um docente, de acordo com as
normas, avaliação final por banca de três docentes.
O portador de diploma de Curso Superior reconhecido receberá Certificado de
Especialista. Quem não tiver Diploma reconhecido receberá certificado de
participação.
A Certificação se dará pelo Centro Universitário Filadélfia – UniFil, mediante
Certificado de Especialista com Pós-Graduação latu sensu reconhecido pelo
MEC.

