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EMENTA
PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS
PDE
Modalidade: Curso a distância
Informações gerais:

Área da Matriz Curricular Nacional: Área temática II – Violência,
crime e controle social.
O assunto psicologia das emergências vem adquirindo novos
significados, considerando principalmente os acontecimentos
sociais recentes. O trauma psicológico é uma experiência que
explode a capacidade de suportar um revés, traz a perda de sentido,
desorganização corporal e paralisação da consciência temporal,
pode deixar marcas que influenciam a criatividade e a motivação para
a vida. Lidar com situações de emergência exige, sobretudo, uma
ótima capacidade de lidar com mudanças. Como está a sua
capacidade de lidar com mudanças? Muitas vezes, se diz que a
maior causa do sofrimento humano é a impermanência. Você
concorda? Nas situações limites, o desafio é a superação da
impotência e o desamparo que, quase sempre, podem “colar” nas
vítimas e também nas pessoas envolvidas. Como profissionais é de
nossa competência apresentar alternativas nas situações com
responsabilidade. Neste curso RESPONSABILIDADE é entendida
como uma resposta habilidosa diante de situações de crise, as
situações-limite que encontramos nos desastres.

Apresentação:

Público
Interesse:

Carga Horária: 60h/aula

de

O curso se destina aos profissionais da área de segurança pública e
aos profissionais administrativos que atuam nessas instituições.

Requisitos:

Este curso não exige que tenham sido realizados cursos anteriores
na Rede EaD-SENASP.

Recomendações:

Recomenda-se que você tenha disponibilidade de 5 a 7 horas por
semana para leitura dos módulos e materiais complementares,
pesquisas, realização de exercícios e interação com tutor e demais
estudantes.

Conteúdo
Programático:

Modulo 1- Psicologia das emergências: importância e necessidades
atuais
Modulo 2 – Primeiros auxílios psicológicos
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Modulo 3 – O profissional de Segurança Publica: auto estima, papel
nos desastres e síndrome de Bur nout
AUBERT, Nicole. A neurose profissional. In: CHANLAT, J.
F.(Org.). O indivíduo e a organização: dimensões esquecidas. São
Paulo: Atlas, 1993.
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