IV CURSO DE TANATOLOGIA - EDUCAÇÃO PARA A VIDA E A MORTE UMA ABORDAGEM PLURAL E INTERDISCIPLINAR
Curso realizado pela Pinus Longæva tem o apoio da Disciplina de
Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Pelo 4º ano consecutivo, a Pinus Longæva, empresa de assessoria e consultoria em
saúde e educação realiza o curso de Tanatologia apoiado pela Disciplina de
Emergências Clínicas da FMUSP.
O termo Tanatologia vem do grego “thánatos” que representa o deus da morte na
mitologia grega e “logia” significa estudo, ou seja, tanatologia é o estudo da morte
ou a ciência da morte.
O curso de Tanatologia, que já preparou cerca de 800 alunos, mais do que dar
respostas prontas e definitivas, traz uma reflexão plural e interdisciplinar sobre as
diferentes perspectivas da morte e do morrer, a partir das várias áreas e correntes
científicas, religiosas, filosóficas, pedagógicas e também estéticas.
Preparar-se para a morte é uma necessidade, tanto para profissionais que lidam
com pacientes terminais ou portadores de doença grave, como para todas as
pessoas, pois em algum momento da vida será necessário lidar com a perda de um
ente querido ou com a própria morte.
Falar sobre este tema é um tabu em nossa sociedade, por isso a educação para
morte é tão importante, é dispor de uma poderosa ferramenta para lidar com esta
situação com naturalidade e segurança.
As aulas também têm como objetivo levantar questões, provocando uma reflexão e
um debate maduro, a fim de desencadear novas propostas e abordagens de
pesquisa, ensino e prática na área da Tanatologia.
Voltado para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais
preferencialmente da área da saúde e humanas, mas aberto a estudantes e
profissionais de qualquer área, sem restrições ou pré-requisitos, o curso pode ser
realizado presencialmente ou à distância.
Serão cinco módulos temáticos: Atitudes Religiosas, Atitudes Filosóficas, Atitudes
Científicas, Atitudes Pedagógicas e Atitudes Estéticas, com diferentes abordagens.
Também terá dezesseis painéis interdisciplinares, num total de 180 horas de
aprendizado.

As aulas serão ministradas por mais de 50 professores doutores, das maiores e
melhores universidades brasileiras oriundos de diversas áreas, como psicologia,
medicina, enfermagem, educação, antropologia, história, sociologia, assistência
social, teologia etc.
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do site
http://www.saudeeducacao.com.br ou pelos fones (11)2737-0041/2478-4320. No
site também é possível conhecer a metodologia, conteúdo completo e demais
informações.
Os participantes receberão como material de apoio gratuito os livros A Arte de
Morrer - Visões Plurais, Vol. 1 (indicado para o prêmio Jabuti-2008), vol. 2 e vol. 3,
escritos pelos próprios professores do curso. Também estará à disposição dos
participantes uma sala de aula virtual com biblioteca e acervo de músicas, poemas,
imagens e texto, sugestão de filmes, entre outros.
Ficha Técnica
IV Curso de Tanatologia - Educação para a Vida e a Morte - Uma
Abordagem Plural e Interdisciplinar (apoio da Disciplina de Emergências
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP)
Curso de Aperfeiçoamento - 180 Horas
Inscrições: de 28/01/2010 até 14/04/2010 pelo site
http://www.saudeeducacao.com.br ou pelos fones (11)2737-0041/2478-4320
Início: 17 de abril de 2010
Local: Centro de Estudos Berilo Langer-Hospital das Clínicas da FMUSP e Anfiteatro
do Instituto Oscar Freire-Faculdade de Medicina da USP
Realização: Pinus Longæva Assessoria e Consultoria em Saúde e Educação

Informações para imprensa:
DCC Comunicação
Fones: 11. 37913000/55334967
Denise L M Sassarrão - 81177302
Claudia Diomede - 91610024

