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A FASEX: Família e Sexualidade - Estudos e Práticas Multiprofissionais
é uma empresa prestadora de serviços em cursos de desenvolvimento
profissional e pessoal, com estudos e práticas multiprofissionais,
abrangendo  temas do universo sistêmico empresarial, familiar, de
casal e de saúde e educação em sexualidade. Cursos próprio e em
parceria com outros profissionais, desenvolvimento de congressos
online, material digital na área de ensino, entre outros.

Workshops, oficinas, treinamentos e palestras, nos mais variados
setores da sociedade, como empresas, instituições de ensino, feiras e
eventos em geral. Também promoção de eventos presenciais e online
relacionados às áreas da saúde, educação e  desenvolvimento
humano.

Prestamos consultoria completa para criação de cursos presenciais e à
distância, deste o desenvolvimento  de material didático até a
plataforma de ensino online, congressos e eventos online, promoção e
divulgação do curso em diversos meios de comunicação e parcerias
com profissionais do desenvolvimento humano.

FORMAÇÃO EM SEXOLOGIA CLÍNICA E EDUCACIONAL 

MULTIPROFISSIONAL
CURSO EAD COM ENCONTROS ONLINE E PRÁTICAS

SUPERVISIONADAS

Nossa missão:
Oferecer cursos de formação e

capacitação presenciais e online, com
garantia de qualidade e seriedade e

torná-los acessíveis à todos que
desejam crescimento pessoal e

profissional para atuarem no campo
da família e da sexualidade.

SOBRE  A  FASEX
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OBJETIVO:

Formar profissionais de diversas áreas para atuarem com
excelência no ramo da sexualidade, nas áreas clínica e educacional,
em diversos contextos e se tornarem referência em sua área de
atuação, propagando o trabalho do sexólogo de forma séria e com
capacitação de qualidade de forma teórica e prática.

Proporcionar aprofundamento no estudo da sexualidade e nas
práticas supervisionadas para quem já fez cursos teóricos.

Visa qualificar profissionais que irão atuar em diversas áreas do
vasto campo da sexualidade, como: terapia sexual; educação para
sexualidade e afetividade desde a infância até a terceira idade;

consultoria, assessoria e aconselhamento em saúde e educação
sexual para indivíduos e instituições públicas e privadas; promoção
de eventos educacionais em sexualidade em diversos setores;
atuação no setor de mercado de produtos eróticos; atendimento
individual, casal, grupos, empresas; consultoria e produção de
programas para a mídia, eventos, e muitos outros contextos, seja no
formato presencial ou online. Produção de conteúdo científico,

participação nos Congressos de Sexualidade e da Revista Digital
em Relacionamento e Sexualidade desenvolvidos pela FASEX e
outros, desenvolvimento de projetos e inovações no ramo da
Sexualidade e afetividade. 

CURSO DE FORMAÇÃO EM
SEXOLOGIA CLÍNICA E EDUCACIONAL

100% ONLINE 

É para profissionais da saúde, educação, desenvolvimento
humano e para todos o que desejam atuar na área da
sexualidade em diversos contextos.

PÚBLICO  ALVO:



Os encontros ao vivo e as interações em grupo possibilitam a
proximidade dos alunos e professores, dando o auxílio de perto que
muitos reclamam que não encontram em cursos EAD.

Inclui um conteúdo ÚNICO no mundo, reunidos em um só curso:

- Terapia Sexual Integrativa - que engloba várias abordagens e
ferramentas terapêuticas, pois acreditamos que a sexualidade é
complexa e nenhuma abordagem sozinha é capaz de auxiliar todas as
pessoas.
- Terapia Sistêmica Sexual, Bases Sistêmicas, Genograma sexual e
Duograma, anamnese integral e intervenções sistêmicas 
- Terapia de Casal com foco em queixas sexuais e de relacionamento
- Análise corporal e comportamental bioenergética com ênfase na
abordagem terapêutica sexual, para diagnóstico, adequação do casal, e
seleção de técnicas a serem aplicadas.
- Técnicas corporais bioenergéticas 
- Terapia sexual conjugal
- Terapia cognitivo-comportamental voltada para a sexualidade
- Técnicas de várias abordagens aplicadas à terapia sexual, como
técnicas da terapia corporal e tântrica aplicada a indivíduos e casais,
mindfullness, etc.

- Os atendimentos sociais supervisionados são feitos no formato
online pela clínica social da FASEX

- O aluno receberá também treinamento e apoio da FASEX para
desenvolvimento de projetos e cursos, criação de site profissional,
assessoria para início na carreira, entre outros.

DIFERENCIAL
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É o primeiro curso do Brasil neste formato - Curso
livre 100% online. Em conformidade com a

Resolução 5.154/2004 do Ministério da Educação,
reconhecido em todo o território nacional. 

Registrado na Biblioteca Nacional RDA. 



O curso teórico-prático 100% online de 300h é composto por vídeo-aulas
liberadas semanalmente, encontros ao vivo, lives de dúvidas, workshops
temáticos, material didático, grupos de estudos e práticas, atendimento
simulado, atendimento online supervisionado na Clínica Social da FASEX,

desenvolvimento de projetos privados e sociais supervisionados, publicações e
participações em workshops e congressos realizados pela FASEX e parceiros,
atividades que visam melhoria da própria saúde sexual do(a) aluno(a),

atividades avaliativas, entre outros.

O curso ficará disponível para o aluno por 3 anos, tempo em que o aluno
deverá concluir o curso, bem como as atividades avaliativas e práticas
supervisionadas, mas poderá ser concluído no tempo mínimo de 12 meses.

Carga Horária total: 300 horas 
Teoria, vídeo-aulas e encontros online: 200
Atendimento simulado, Atendimento prático supervisionada, grupos de
estudos, workshops temáticos, estudos de casos clínicos, publicações,
participações em seminários, congressos e outros: 100 horas

SUPERVISÃO :  O aluno que finalizar o curso, ou profissionais que já atuam na
área, deverão fazer supervisão de atendimento. As horas de supervisão contam
como carga horária obrigatória de formação como terapeuta sexual. 

O aluno que desejar, poderá continuar em supervisão individual ou em grupo,
o que é indicado no primeiro ano de atuação (recomendado).

ACESSO AO CURSO PELA HOTMART POR 3 ANOS
Pode ser concluído entre 12 a 36 meses + tempo de supervisão e práticas (38 meses)
Módulos liberados semanalmente - ao longo de 12 meses. Vídeo-aulas + material de
apoio + encontros online
Avaliação online
Encontros presenciais semanais (lives de dúvidas, estudos de caso, práticas, etc.)
conforme cronograma.
Grupos de estudo e supervisão com agendamento prévio
Prática supervisionada 
Avaliação Final (teórico-prática) Atendimento supervisionado / projeto educacional
ou institucional

Estrutura

ACESSO:
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TERAPIA SEXUAL (MODELO INTEGRATIVO) 

TERAPIA SISTÊMICA SEXUAL E RELACIONAL
TERAPIA SEXUAL CONJUGAL
CONSULTORIA E ACONSELHAMENTO EM SEXUALIDADE E AFETIVIDADE
EDUCAÇÃO SEXUAL, PROJETOS ESCOLARES E INSTITUCIONAIS 

EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE INFANTIL, JUVENIL, ADULTA E TERCEIRA
IDADE
PALESTRAS, CURSOS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DO ABUSO SEXUAL
INFANTO-JUVENIL 

CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE
RÁDIO, WEBRÁDIO, TV, ETC.

COACHING SEXUAL
MERCADO DE PRODUTOS ERÓTICOS E EVENTOS NA ÁREA
ENTRE VÁRIOS OUTROS.

             ATUAÇÃO PRESENCIAL E ONLINE /  INDIVIDUAL, CASAL E GRUPOS.

PRÉ REQUISITOS MÍNIMOS /ATUAÇÃO PROFISSIONAL

A atuação do profissional da área da sexualidade é multidisciplinar e livre no
Brasil, não havendo regulamentação específica que defina seus parâmetros,
nem registro em Conselho profisisonal, embora seja altamente recomendado
que, ao final do curso, o aluno possa se filiar a alguma associação voltada para
estudos e práticas na área da sexualidade. Todas as instruções a este respeito
serão dada aos alunos em um módulo específico da atuação do profissional
em sexualidade.

É de extrema importância, buscar instituições respeitadas e que apresentem
um cronograma mínimo compatível com a formação que se deseja
desempenhar. É importante que o quadro de professores seja qualificado, com
formação na área, com experiência comprovada e que sejam referência.

É preferível que haja uma formação acadêmica prévia, em qualquer área do
conhecimento,porém, não é obrigatório, o que possibilita pessoas com terceiro
grau completo fazer a formação, podendo atuar livremente em diversos
contextos.

PRINCIPAIS  COMPETÊNCIAS  E  ÁREAS  DE  ATUAÇÃO  APÓS  A
FORMAÇÃO  NAS  ÁREAS  CLÍNICA  E  EDUCACIONAL
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CRONOGRAMA



A sexualidade e mundo interno do terapeuta 

Crenças, mitos e tabus 
Família e Sexualidade
História da Sexualidade- Aspectos socioculturais e religiosos da Sexualidade
Parâmetros e atuação dos profissionais em áreas multidisciplinares em
sexualidades, associações
Ética e sexologias
Sexualidade, afetividade e intimidade
Prazer e Orgasmo
Sexologia clínica
Psicologia da sexualidade; desenvolvimento psicossexual e psicanálise
Ciclos da resposta sexual 
Aspectos da sexualidade feminina e masculina 

Anatomia e Neurofisiologia
Aspectos físicos e psicossociológicos dos distúrbios sexuais
Religião e Sexualidade
Da assexualidade à alossexualidade
Relações amorosas e sexualidade
Corpo e sensorialidade
Sexualidade e erotismo
Sexualidade e questões de gênero, diversidade e étnico-raciais
Sexualidade e traição
Conceito e classificação de disfunções sexuais segundo DSM-V e CID 11
Inadequações Sexuais
Parafilias, Transtornos Parafílicos, Comportamento sexual não-convencional
Sexualidade, Pornografia e o uso das novas tecnologias 
Sexualidade da pessoa com deficiência física, mental e TEA
Sexualidade e ciclos vitais; gestação, puerpério. lactação
Efeitos adversos de medicamentos na sexualidade
Traumas sexuais, abortos e consequências sócioemocionais
Psicossomática e sexualidade
Tratamento farmacológico e/ou cirúrgico nas disfunções sexuais
Transtornos mentais e sexualidade
Tópicos especiais em terapia sexual: paciente oncológicos, pós cirúrgicos,
bariátricos, etc.

Técnicas da terapia cognitivo-comportamental, Terapia de Reconstrução
Cognitiva com foco nas queixas sexuais e ferramentas de outras abordagens para
o tratamento das disfunções e terapia de casal
Terapia Cognitiva Sexual 

SEXOLOGIA CLÍNICA (TERAPIA SEXUAL)
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Terapia Sistêmica Sexual, genograma sexual e duograma, anamnese geral e sexual,
intervenções da terapia de casal para queixas sexuais, constelação com bonecos para
diagnósticos de padrões relacionais/sistêmicos e transgeracionais.
Dependência, co-dependência, disfunções e inadequações sexuais
Terapia tântrica individual e casal
Terapia corporal bioenergética
Uso de produtos sensuais na terapia sexual
Farmacoterapia em sexologia
Terapia de Reposição Hormonal e Sexualidade
Problemas sexuais e comorbidades 
Exames clínicos e laboratoriais no diagnóstico das disfunções sexuais
Tratamento, encaminhamentos e intervenções multidisciplinares (fisioterapia pélvica,

ginecologia, urologia, psicologia, psiquiatria, assistência social, terapia ocupacional,
nutricionista, educador físico, outros)
Mindfullness, Cardiomind, Coerência Cardíaca, EFT 

Terapias psicosensoriais 
Introdução às Neuroterapias
Hipnose, Psicodrama, Jogos dramáticos, grupoterapia e sua utilização com ênfase em
sexualidade
Dinâmicas de grupo em terapia sexual
Terapia corporal bioenergética
Análise corporal e comportamental com ênfase na sexualidade
Disciplina Positiva para casal: relacionamento e sexualidade
Comunicação e Sexualidade, Finanças e sexualidade
Estética íntima
Sexualidade e Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS
Atendimento à vítimas de abuso sexual
Questões de diversidade na prática clínica
Sexualidade na atenção primária à saúde
Disforia de gênero
Gênero, sexualidade e violência por parceiros íntimos
Transsexualidade e tratamentos de transição de gênero
Saúde sexual e reprodutiva
Sexologia Forense
Casos especiais em sexualidade
Direitos sexuais e reprodutivos, crimes sexuais e crimes virtuais contra a dignidade sexual
O processo terapêutico em Sexologia: entrevista, ambiente, terapeuta, prontuário.

Tratamento: resistências, evasões, recidivas, diagnóstico, terapia, instrumentos de
autoaplicação, contrato terapêutico, espaço/sala terapêutica, associações, softwares de
registro de cliente, início da carreira em sexologia, etc.

Início da carreira e atuação do profissional e apoio da FASEX para 

Estudos de Casos clínicos
Análise de filmes e livros
Práticas simuladas, estudos de caso, grupos de estudos e práticas
Atendimento supervisionado pelo NASSEX - Núcleo de Atendimento Social em Sexualidade
Participação na revista e nos congressos online FASEX
Pesquisas, leituras complementares, publicações, workshops temáticos, entre outros. 10



Objetivos gerais:
Envolver professores, professoras e profissionais da saúde, no trabalho de

Capacitação para que o tema Sexualidade possa ser trabalhado com
seriedade e  conhecimento, respaldo legal e científico, para que o
profissional esteja apto a instruir  a família e a sociedade como proceder
para a educação em sexualidade, da infância à adolescência;

Capacitação para trabalhar temas de sexualidade e afetividade, bem como
prevenção em todos os aspectos, principalmente do abuso sexual em
escolas e espaços públicos, empresas, instituições e em toda a comunidade;

Desenvolver ações e projetos  escolares sobre o tema. Esclarecer dúvidas
sobre sexualidade; etc. 

Tópicos gerais:

Educação em Sexualidade e Afetividade

Curso de Formação para Educadores em Sexualidade 

      educação para sexualidade de crianças, adolescentes e adultos, de modo
      contínuo e lúdico, reforçando o empoderamento cada indivíduo na prática
      da autoproteção, do autocuidado, no manejo de suas manifestações de         

sexualidade e para o convívio com o outro;

Conteúdo Programático Geral 
Educação em Sexualidade e afetividade

- O que é sexualidade?- Sexo e Sexualidade - Mitos e tabus  - Família e
sexualidade- Educação em Sexualidade para crianças (0 a 5 - 6 a 12) - Como
realizar?- Trabalhando a sexualidade no olhar Sistêmico- O olhar do educador e
do profissional da saúde sobre a sexualidade integral do ser humano- O papel
do educador em sexualidade no ambiente escolar e da saúde- Como educar
para a sexualidade no contexto escolar? Limites e possibilidades- Parâmetros
curriculares e Orientações Técnicas de Educação em Sexualidade Para
o  Cenário Brasileiro, PCN de Orientação Sexual- Fases do Desenvolvimento
psicossexual e suas especificidades- Teorias da aprendizagem- Linguagem e
ferramentas de ensino- Violência sexual: definições e tipologias- Identificando
sinais de abuso sexual- O papel do professor diante de situações de abuso
sexual- ECA- Como ouvir a criança- Como trabalhar a cartilha educativa "Abuso
Sexual: Vamos Parar Este Mal" com alunos, pais e professores;
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- Ações diárias de prevenção no contexto escolar e de saúde- Masturbação
infantil e jogos sexuais- Puberdade e Sexualidade na adolescência- Educação
sexual na adolescência (13 a 18) - como realizar?- Direitos Sexuais e
reprodutivosDST´s / Saúde Reprodutiva e Prevenção / Métodos contraceptivos/
Gravidez na adolescência, responsabilidade e consequências / Violência sexual e
abuso sexual infanto-juvenil / Valores, atitudes, habilidade e princípios da família
/  Relacionamentos, auto – estima e sexualidade / Cultura e Sexualidade /

Sexualidade consciente e responsável, bullying.- O que é preciso saber em cada
fase da infância e adolescência- A sexualidade do portador de deficiência física
e mental- Perspectivas relacionais de Gênero, Diversidade e
Sexualidade- Afetividade e sexualidade- Suicídio em contextos de hetero e
homoafetividade
- Eu - você - nós: sexualidade e relacionamentos / namoro, ficar, one-night-stand,

etc.   - Metodologias em Educação Sexual. - Plano Nacional de Educação 2014-

2024: mudanças e perspectivas em relação ao tema sexualidade
  - Ciclo da resposta sexual- Saúde sexual e reprodutiva- Disfunções
e inadequações sexuais- Possibilidades de intervenções e tratamentos- O papel
da educação em sexualidade no tratamento das disfunções e inadequações
sexuais- Educação em sexualidade para adultos - Como realizar?- (RE) educação
sexual- Trabalhando prevenção com adultos e pessoas da terceira idade-

Religião e sexualidade- Sexualidade e afetividade na terceira idade- Gênero e
vulnerabilidades- Sexualidade e uso nocivo de substâncias- Sexualidade e
qualidade de vida- Dinâmicas em grupo e atividades lúdicas- O educador em
sexualidade e seus papel nos diferentes grupos: comunitários, escolares,
empresariais e terapêuticos- Ética e Educação em sexualidade - Rodas de
conversas dialógicas como intervenção para grupos terapêuticos; Dinâmicas em
grupo;  Como montar e fazer palestras e projetos educacionais em sexualidade;

Direitos humanos e sexuais, Conceitos básicos: fertilidade, fecundidade,

crescimento demográfico, controle da natalidade,planejamento familiar,
sexualidade responsável, Sexualidade e Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, Diversidade de gênero nas diferentes fases da vida, Disforia de
gênero na infância e adolescência, Transgenitalização: aspectos éticos e jurídicos
Sexualidades e saúde pública, Comportamentos sexuais de risco, Internet,
mídias digitais e sexualidade, Empoderamento da mulher e conflitos de gênero,

Abuso e violência sexual, Inclusão social e a sexualidade, Racismo, Sexismo,

LGBTfobia, manejo com famílias de pessoas homoafetivas, Ciência e
sexualidade, Arte e sexualidade, Pesquisas  de projetos sociais e políticas
públicas, Análise do desenho, outros.
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EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO DO ABUSO
SEXUAL INFANTO-JUVENIL (projeto opcional)

Objetivos:

• Envolver professores, professoras e profissionais da saúde, no trabalho de educação
para sexualidade de crianças e adolescentes, de modo contínuo e lúdico,

reforçando o empoderamento da criança e do adolescente na prática da
autoproteção; 

• Facilitar a aquisição de habilidades, para saber lidar melhor com temas
importantes sobre o comportamento sexual de crianças e adolescentes, instruir
sobre a tomada de decisões, de autoconfiança, comunicação e negociação, e
capacidade de recusa da violência sexual, em qualquer de suas formas,
estimulando crianças, adolescentes ou jovens a assumir responsabilidade por seu
próprio comportamento e a respeitar o direito de outros, assim como estimular
aceitação e empatia independentemente do seu estado de saúde ou orientação
sexual;

• Capacitação para trabalhar sexualidade no contexto escolar dentro dos
parâmetros legais e para desenvolver nos alunos o treinamento cognitivo-

comportamental para autoproteção contra abuso e exploração sexual, bem como
qualquer forma prejudicial de interação e sexualidade. 

• Acessoria em escolas e instituições. Disciplina positiva. Dinâmicas de grupo.

•Workshop de Desenvolvimento de material didático

• Estudos de caso

• Elaboração de projeto social visando trabalhar o conteúdo aprendido, 

buscando contribuir com a comunidade de forma ativa. (opcional)

• Desenvolvimento de projeto social supervisionado

• Ministração dos Módulos e workshops • Desenvolvimento de projeto social em
escola pública – supervisionado

Caso o aluno não tenha interesse em desenvolver projeto focado na
prevenção, poderá optar por outro projeto educacional ou institucional, seja
para crianças, adolescentes, adultos ou terceira idade.
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PLANO DE APOIO PROFISSIONAL DA FASEX

Objetivos:

- Apoiar projetos de inovação nas áreas de saúde e educação
sexual

- Lançar e apoiar cursos e produtos digitais e presenciais dos alunos
e parceiros

- Desenvolver, com a participação dos alunos, a revista trimestral
Família e Sexualidade, bem como as próximas edições do
Congresso Família e Sexualidade para apresentação de trabalhos e
projetos

- Apoiar planos de publicidade de projetos e redes sociais que
visam promulgar a sexologia e a saúde sexual

- Cadastrar os alunos que finalizarem o curso em nosso banco de
profissionais para encaminhamento de clientes e projetos
educacionais/institucionais, com publicação no site e perfil por área
específica de atuação

- Parceria para ministração de cursos e emissão de certificados
para cursos online e presencial, ministração de seminários,
workshops, etc

- Demais formas de apoio e parcerias não descritas aqui, mas que
poderão ser propostas e avaliadas pela FASEX.

- Auxílio ao aluno para início de carreira no ramo da sexualidade
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INSCRIÇÕES E 
MAIORES INFORMAÇÕES

     
             WWW.FASEX.COM.BR/SEXOLOGIA

(34) 99927-1133

WWW.FASEX.COM.BR


