
DISCIPLINA:	  	  CLM	  	  011	  

NOME:	  Tópicos	  em	  Logosofia:	  A	  Logosofia	  e	  a	  Humanização	  na	  área	  de	  saúde	  

CARGA	  HORÁRIA:	  15	  horas	  em	  sala	  de	  aula,	  oferecidas	  em	  08	  semanas	  

PERÍODO:	  5º	  a	  12º	  

LOCAL:	  dia	  06/08/2019	  –	  sala	  062,	  demais	  aulas:	  sala	  824.	  

PROFESSORES:	  	  

Coordenadora:	  Claudia	  Alves	  Couto	  (Departamento	  de	  Clínica	  Medica)	  

Subcoordenador:	  Claudio	  Leo	  Gelape	  (Departamento	  de	  Cirurgia)	  

Participação	  do	  corpo	  docente	  da	  Fundação	  Logosófica	  -‐	  em	  Prol	  da	  Superação	  Humana	  

O	  saber	  é	  a	  razão	  de	  ser	  da	  existência	  do	  homem	  na	  terra,	  a	  primeira	  e	  última	  de	  suas	  tarefas.	  Faça	  com	  que	  o	  
estímulo	  de	  consegui-‐lo	  vibre	  em	  você	  permanentemente,	  porque	  nele	  está	  a	  verdadeira	  finalidade	  de	  sua	  vida.”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

www.logosofia.org.br	  

PLANO	  DE	  ENSINO	  

EMENTA:	  	  

A	  Logosofia	  e	  os	  recursos	  necessários	  ao	  desenvolvimento	  do	  ser	  humano	  para	  a	  busca	  da	  qualidade	  de	  vida	  

pessoal	  e	  profissional	  por	  meio	  da	  humanização	  na	  área	  da	  saúde.	  
	  

OBJETIVOS	  DE	  APRENDIZAGEM:	  

OBJETIVOS	  GERAIS:	  	  

Desenvolver	  a	  capacidade	  pessoal,	  e	  especialmente,	  as	  funções	  de	  aprender,	  ensinar,	  estudar,	  pensar,	  observar,	  

decidir	  e	  sentir,	  como	  elementos	  fundamentais	  na	  construção	  da	  qualidade	  de	  vida	  pessoal	  e	  profissional	  através	  

da	  humanização	  na	  área	  da	  saúde.	  

Apresentar	  a	  Ciência	  Logosófica,	  que	  consiste	  em	  uma	  ciência	  complementar	  às	  demais,	  e	  seu	  método	  científico	  

como	  contribuição	  para	  alcançar	  os	  objetivos	  supracitados.	  

CONTEÚDO	  PROGRAMÁTICO:	  	  Aulas	  semanais,	  horário	  18h00	  às	  19h40.	  

	  

Data	  /aula	   Título	   CONTEÚDO	  

06/08/2019	  

AULA	  1:	  	  Palestra	  A	  LOGOSOFIA	  E	  A	  HUMANIZAÇAO	  NA	  ÁREA	  DA	  SAÚDE	  

Dra.	  Andrea	  Donato	  

13/08/2019	  

AULAs	  2	  e	  3:	  	  Conceitos	  e	  introdução	  à	  disciplina/	  vídeo/	  dinâmicas	  

Profs.	  Claudia	  Alves	  Couto	  e	  Claudio	  Leo	  Gelape	  

MODULO	  I:	  A	  IMPORTÂNCIA	  DO	  TRABALHO	  PARA	  A	  VIDA	  

20/08/2019	   O	  VALOR	  DO	  TRABALHO	   Trabalho-‐atividade-‐inércia-‐descanso	  



Aula	  4	  :	  

Aula	  5	  :	   A	   PROFISSÃO	   COMO	   REALIZAÇAO	  
SOCIAL	   Profissão-‐valores-‐ética-‐equilíbrio	  

27/08/2019	  
	  

Aula	  6	  	  

	  

COMO	   EMPREENDER	   A	   PROPRIA	  
VIDA?	  
	  

Vida	   –	   empreender	   –	   empreendedorismo	  
social	   -‐	   fazer	   o	   bem	   -‐	   oportunidade-‐criar-‐	  
paciência	  -‐	  confiança	  

Aula	  7	  
O	  TER	  E	  O	  SER	  

Os	  bens	  físicos	  e	  os	  bens	  mentais,	  morais	  e	  
espirituais	  –	  inventário	  do	  ser	  humano	  

MODULO	  II:	  A	  VIDA	  E	  SEUS	  ALCANCES	  

03/09/2019	  

Aula	  8	   A	  VIDA	  E	  OS	  IDEAIS	   Objetivos-‐aspirações-‐ideais	  

Aula	  9	  
TEMPO	  É	  VIDA	  

O	  valor	  do	  tempo	  -‐	  Paciência	  inteligente	  –	  A	  
pressa	  como	  negação	  do	  tempo	  

10/09/2019	  

Aula	  10	   A	  VIDA	  E	  SEUS	  ALCANCES	  
As	   diversas	   vidas	   -‐	   A	   vida	   consciente	   –	   O	  
ambiente-‐	  O	  equilíbrio	  psicológico	  	  

Aula	  11	  
A	  CONDUÇÃO	  DA	  PRÓPRIA	  VIDA	  

Orientação	   -‐	   Os	   conceitos	   -‐	   O	   Futuro	   –	   A	  
formação	  da	  consciência	  

MODULO	  III:	  O	  HOMEM	  EM	  SUA	  PERMANENTE	  SUPERAÇÃO	  

17/09/2019	  

Aula	  12	   O	  CONHECIMENTO	  DE	  SI	  MESMO	  
Realidade	   interna-‐	   O	   ser	   essencial	   –	  
Riquezas	  internas	  –	  Dificuldades	  a	  superar	  

Aula	  13	   O	   MECANISMO	   PSICOLOGICO	   DO	  
SER	  HUMANO	  

A	  inteligência	  -‐	  A	  sensibilidade	  -‐	  A	  alegria	  –	  
Os	  sentimentos	  -‐	  As	  funções	  de	  estudar,	  
aprender,	  ensinar,	  pensar	  e	  realizar	  

24/09/2019	  

Aula	  14	  
PERSPECTIVA	  HUMANA:	  O	  PRÓPRIO	  
APERFEIÇOAMENTO	  

O	  aperfeiçoamento	   integral	   -‐	  Deficiências	   a	  
superar	  -‐	  Virtudes	  -‐	  Esforço	  -‐	  Empenho	  

Aula	  15	   EVOLUÇAO	   CONSCIENTE:	   A	   GRANDE	  
PREORROGATIVA	  HUMANA	  

O	  processo	  de	  tentativas	  e	  erros	  -‐	  O	  
processo	  de	  Evolução	  Consciente	  

	   TRABALHO	  ESCRITO	  SOBRE	  O	  CONTEÚDO	  APRESENTADO	  
	  

MÉTODO:	  	  

Aulas	  teóricas	  de	  50	  minutos	  com	  apresentação	  de	  temas,	  incluindo	  atividades	  em	  grupos	  menores,	  

proporcionando	  participação	  dos	  alunos	  e	  intercâmbio	  (troca	  de	  compreensões)	  do	  conteúdo	  programático.	  	  

Intercâmbio	  e	  atividades	  escritas	  relacionadas	  ao	  conteúdo	  apresentado.	  

Todas	  as	  atividades	  serão	  acompanhadas	  pelos	  professores	  coordenadores	  e	  professores	  convidados.	  

AVALIAÇÃO:	  	  

Serão	  avaliadas	  as	  seguintes	  atividades	  de	  ensino-‐aprendizagem:	  

-‐	  Participação	  em	  sala	  através	  da	  realização	  de	  atividades	  escritas	  individuais	  e	  em	  grupos.	  

-‐	  Leitura	  de	  textos	  propostos.	  

-‐	  Trabalho	  escrito	  individual	  ao	  final	  da	  disciplina,	  que	  sintetiza	  os	  conceitos	  teórico-‐práticos	  aprendidos	  durante	  o	  

curso.	  

-‐	  Feedback	  com	  o	  objetivo	  de	  avaliação	  do	  curso.	  



Avaliação	  somativa:	  

45	  pontos	  –	  participação	  em	  atividades	  escritas	  em	  sala	  de	  aula	  (15	  pontos/módulo)	  

15	  pontos	  –	  atividades	  de	  feedback	  realizadas	  em	  grupos	  ao	  final	  de	  cada	  modulo	  

40	  pontos	  –	  Trabalho	  escrito	  a	  ser	  realizado	  ao	  final	  do	  curso	  com	  base	  no	  conteúdo	  apresentado.	  

REFERÊNCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS:	  

Observação:	  Todos	  os	  livros	  citados	  estão	  disponíveis	  gratuitamente	  no	  site	  www.logosofia.org.br	  (disponíveis	  

gratuitamente	  online,	  nos	  formatos	  PDF,	  Apple	  e	  Kindle	  (http://www.logosofia.org.br/logosofia/download-‐

livros.aspx).	  Será	  disponibilizada	  apostila	  com	  os	  textos	  aos	  alunos.	  

-‐	  Sites	  relacionados	  à	  ciência	  logosófica:	  

Logosofia	  Prática:	  https://logosofiapratica.com.br/	  

Canal	  da	  Logosofia:	  www.youtube.com/logosofia	  

Facebook:	  www.facebook.com/logosofia	  

Instagram:	  @logosofiabr	  

	  

	  
	  
	  
	  


