
TERAPIAS 

HOLÍSTICAS

Curso multiprofissional

REALIZAÇÃO



As terapias integrativas são uma estratégia de

estímulo à busca de formas de cuidados com a

saúde considerando o indivíduo como um todo

(equilíbrio do corpo, mente e espírito).

Constitui-se por meio de um olhar interdiscipl inar,

numa linguagem singular, onde o repertório de

terapias integrativas contribui por descender de

racionalidades médicas muito uti l izadas.

O curso, pertencente à área da saúde, prioriza a

atuação profissional de forma segura, baseada

em evidências, além de fomentar a produção

acadêmica na área.

APRESENTAÇÃO



OBJETIVO GERAL

• Formar profissionais para atuar na área da 

saúde integral com olhar crít ico e ampliado do 

processo vida-saúde-doença por meio do

conhecimento técnico de qualidade para atuação 

com as Práticas Integrativas e Complementares 

em Saúde (PICS).

• Fomentar o desenvolvimento de pesquisas 

científ icas, projetos de inovação tecnológica e de 

extensão na área



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Compreender os pr incíp ios e objet ivos da Saúde Integrat iva .

• Favorecer a promoção da saúde e bem-estar in tegra l  do 

individuo.

• Estruturar o conceito de saúde com foco no bem-estar f ís ico, 

emocional ,  soc ial  e  espir i tual .

• Aval iar e suger ir terapias integrat ivas com ét ica, segurança e 

efet ividade

• Entender os concei tos de in ter  e t ransdiscipl inar idade, bem

como suas apl icabi l idades.

• Incorporar recursos de autocuidado que possam ser 

compart i lhados. 

• Gerar percepção auto consciente sobre a saúde e bem estar.

• Considerar as in tervenções de cuidados integrados, bem

como as bases terapêut icas do acolhimento e escuta. 



A QUEM SE DESTINA

• Profissionais da área da saúde como: f is ioterapeutas , 

farmacêuticos, educadores físicos, médicos, 

veterinários , enfermeiros, psicólogos, biomédicos, 

terapeutas ocupacionais, profissionais da estética, 

odontólogos, podólogos, nutric ionistas , fonoaudiólogos, 

visagistas,  entre outros profissionais; 

• Profissionais de outras áreas que tenham interesse, 

devem manifestá-lo através da inscrição e depois da 

entrevista com a coordenadora do curso, ele será

devidamente orientado sobre sua part ic ipação ou não. 

Para este públ ico, haverá alguns conteúdos específ icos. 



ESTRUTURA

• CARGA HORÁRIA: 360h

• DURAÇÃO: 18 meses

• FORMATO: O curso está estruturado em módulos sem pré -requisito entre si,  possibil i tando o 

acesso de alunos ao curso, sempre no início de cada módulo. 

• CATEGORIA: EAD



CONTEÚDOS E CRONOGRAMA DO CURSO

DISCIPLINA 1: FUNDAMENTOS PARA A PRÁTICA TERAPÊUTICA (60h) 

• Fundamentos das terapias integrativas 

• Relação terapêutica 

• A arte do cuidado



DISCIPLINA 2: TERAPIAS INTEGRATIVAS (220h) 

• Aromaterapia (40h) 

• Terapia Floral (40h) 

• Terapias expressivas (20h) 

• Cromoterapia (20h)

• Terapia de recursos hídricos (20h) 

• Meditação (20h) 

• Alimentação saudável (20h) 

• Terapias Orientais (40h)

CONTEÚDOS DO CURSO



DISCIPLINA 3: GESTÃO PROFISSIONAL (40h)

• Ética terapêutica 20h) 

• Vida & carreira  (20h)

DISCIPLINA 4: PESQUISA (40h) 

• Saúde baseada em evidências (20h)

• Obra prima (20h)

CONTEÚDOS DO CURSO



EaD (2) Total

1 Fundamentos das terapias integrativas 20

2 Relação Terapêutica 20

3 A arte do cuidado 20

4 Aromaterapia 40

5 Terapia Floral 40

6 Terapias expressivas 20

7 Cromoterapia 20

8 Terapia de recursos hídricos 20

9 Meditação 20

10 Alimentação saudável 20

11 Terapias Orientais 40

12 Ética terapêutica 20

13 Vida & Carreira 20

14 Saúde baseada em evidências 20

15 Obra prima (3) 20

360 

horas

3. Carga Horária referente à realização do produto final. Trata-se de uma atividade sob orientação docente em que o aluno deverá 

desenvolver um trabalho que articule as temáticas e os enfoques teóricos pertinentes, conforme abordagem transdisciplinar.

Módulo A - FUNDAMENTOS 

PARA A PRÁTICA 

TERAPÊUTICA

Módulo B - TERAPIAS 

INTEGRATIVAS

Módulo D - PESQUISA 40 horas

Módulo C – GESTÃO 

PROFISSIONAL
40 horas

Carga Horária Total do Curso

1. Cada aula com duração de 60 minutos.

2. Carga horária referente ao Ensino à Distância (10 horas síncronas, 8 horas assíncronas e 2 horas para avaliação).

220 horas

Módulo Nº Disciplinas

60 horas

TEIA CURRICULAR 



VOCÊ PODE OBTER O SEU CERTIFICADO EM:

• 2 MODALIDADE: POS GRADUAÇAO OU 

CURSO DE FORMAÇÃO

• 2 CATEGORIAS: SEMI-PRESENCIAL E EAD 

CERTIFICAÇÃO

Os cursos de Pós Graduação 
são oferecidos em parceria 

com a PUC GOIAS



INSCRIÇÃO  



COORDENAÇÃO 

Me. Vívian Angél ica dos Santos Malva

Vice-pres idente da Sociedade Brasi le i ra de Naturologia –

SBNAT. Mestre em Saúde Ambiental pela FMU (2020), com

graduação em Naturologia (2010) e formação especí f ica em

Fitoterapia pela Univers idade Anhembi Morumbi (2008),

especial ização em Acupuntura pelo Centro de Estudos em

Terapias Natura is em parcer ia com Libertas Faculdades

Integradas (2013). Formação em Danças Circu lares pela

Tr iom Editora e Centro de Estudos. Associate Dip loma in

Cl in ical Aromatherapy pela Penny Price Academy of

Aromatherapy (2013). Docente do curso de Naturologia na

Univers idade Anhembi Morumbi . Membro da ABRAROMA,

com cer t i f icação CERT-AROMA (ju lho/2020).



ESPERAMOS VOCE!

Fale com um de nossos consultores

• Claudia Albuquerque –62 9 9996-8247

comercial@unipazgoias.org.br

• Ozenir Lima – 62 9 9865-6335

unipaz@unipazgoias.org.br

• Nathalia Chaves – 62 99 9700-5696

secretaria@unipazgoias.org.br
www.unipazgoias.org.br

(62) 3941 5556

mailto:comercial@unipazgoias.org.br
mailto:unipaz@unipazgoias.org.br
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