
DIVULGAÇÃO DO CURSO NA PÁGINA DA UFV

Você sabia que 30,2 milhões da população brasileira é idosa? Segundo estimativa

da Organização Mundial de Saúde (OMS), a população idosa a nível mundial será de 1,4

bilhão de pessoas até o ano de 2030. De acordo com Marcus Manilius “ao nascer já

estamos envelhecendo”;  Você está preparado para lidar com a velhice?

Afim de oportunizar essa reflexão a UNIEDHS - Unidade Interdisciplinar de Estudos

em  Desenvolvimento  Humano  e  Social  –  oferecerá  o  Curso “As  Múltiplas  Faces  do

Cuidar: O Idoso no Século XXI” abordando os seguintes assuntos, a saber:

 Módulo I – A Família no Século XXI

 Módulo II – O Processo de Envelhecimento

 Módulo III – Gerontologia Educacional

 Módulo IV – Desenvolvendo a Autonomia com a Pessoa Idosa

 Módulo V – Direitos da Pessoa Idosa

 Módulo VI – A Violência contra a Pessoa Idosa

 Módulo VII – Necessidades Humanas Básicas da Pessoa Idosa

 Módulo VIII – Cuidando da Saúde do Cuidador

 Na perspectiva de manter uma das vertentes de seu trabalho dentro da temática do

envelhecimento, a  Unidade Interdisciplinar de Estudos em Desenvolvimento Humano e

Social (UNIEDHS) reuniu uma equipe multidisciplinar composta por Adriane Fontes Braga

(UNIEDHS/DED/UFV), Camila Aparecida Carneiro Fernandes (DPE/UFV), Eleusy Natália

Miguel  (DED/UFV),  João  Vítor  Andrade  (DEM/UFV),  Luciane  Isabel  Ramos  Martins

(DED/UFV)  e  Maria  Aparecida  Duarte  Lopes (DED/UFV),  Glauco Rodrigues de Paula

(DEFENSORIA PÚBLICA/VIÇOSA) que serão os ministrantes dos módulos do Curso.

Nossos  encontros  acontecerão  às  quartas  e  quintas  feiras,  semanalmente,  sendo  o

período de duração do curso de 12/09/2018 à 24/10/2018. As inscrições estarão abertas a

partir do dia 30/07/2018 no site da FACEV. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor

de R$10,00 e cada módulo terá um valor de R$15,00, podendo o interessado optar por

cursar  um ou  mais  módulos.  OBS:  Haverá  05% de  desconto  para  quem no  ato  da

inscrição optar por realizar todos os módulos.

Haverá emissão de certificado por módulo.



Maiores informações pelo telefone (31) 3899-3177 ou na Casa 09 da Vila Gianetti.


