
Curso

Relações Afetivas 
Pré e Pós-Pandemia
Uma imersão em como eram os relacionamentos 
antes da pandemia e o que mudou ao longo dessa 
experiência coletiva e quais são as expectativas 
para as relações pós-pandêmicas?



Curso

Ética e Inovação

Aqui, você adquire e troca conhecimento com a comunidade de 
especialistas Zenklub e profissionais renomados. Seu aprendizado 
contínuo é valorizado, portanto pode contar com um calendário de 
cursos, palestras e workshops sempre atualizado.

Invista no seu futuro

Cursos para cuidar de quem cuida
• Investir no crescimento e bem-estar da sua carreira, é com 

   o Zenklub Academy. 

• Conheça as vantagens em manter-se sempre atualizado.

• Professores renomados

• Temas de importância acadêmica e no mercado

• Estude quando e como quiser

• Pratique com os exercícios propostos

• Receba certificado

• Cancelamento grátis com até 7 dias de antecedência

• Assista às aulas quantas vezes quiser por até 6 meses

• Calendário de cursos atualizado mensalmente

• Membro Premium Zenklub com acesso 100% grátis
 



• Pensando na experiência de aprendizagem, atenção e absorção 

   de conhecimento, as aulas têm duração de no máximo, até 2h50. 

• Abordagem aprendizagem em módulos com duração de 15 a 20 

   minutos.

• Exercícios práticos.

• Aulas online e gravadas (estude no seu tempo e quando quiser).

• Aulas e materiais liberados por até 6 meses.

• Certificação gratuita. 

Como funciona o curso?



Pra quem é o curso?

Profissional em busca 
de ampliar o repertório

Profissional recém-formado
 ampliando sua formação

Especialista que quer 
otimizar sua carreira



Curso

Ética e Inovação

O curso abordará as principais queixas e dificuldades enfrentadas por 
um casal em seus relacionamentos afetivos e sexuais antes, durante e 
as expectativas para a pós-pandemia. Que pontos são afetados e que 
merecem a atenção do profissional? Por meio deste curso o aluno 
poderá identificar quais os pontos apresentados como queixa foram 
intensificados durante a pandemia ou se já eram pontos críticos 
existentes.

E a partir deste levantamento junto ao paciente, conseguir ter clareza 
dos aspectos emocionais depositados sobre a pandemia que desenca-
dearam o descompasso da relação e assim traçar um plano mais claro 
de trabalho junto ao casal.

Por que fazer esse curso?

Mapa da jornada
O que você irá aprender:
Parte 1  - Módulo 1

Tópico 1:  Alinhamento inicial 
Apresentação do curso - Acordos & alinhamento expectativa - 
Os principais tópicos do curso: O que você vai aprender?

Tópico 2:  Apresentação e introdução 
Apresentação do expert, credenciais, repertório profissional e pessoal. 
Introdução e reflexão sobre o tema central do curso.



Curso

Ética e Inovação

O curso abordará as principais queixas e dificuldades enfrentadas por 
um casal em seus relacionamentos afetivos e sexuais antes, durante e 
as expectativas para a pós-pandemia. Que pontos são afetados e que 
merecem a atenção do profissional? Por meio deste curso o aluno 
poderá identificar quais os pontos apresentados como queixa foram 
intensificados durante a pandemia ou se já eram pontos críticos 
existentes.

E a partir deste levantamento junto ao paciente, conseguir ter clareza 
dos aspectos emocionais depositados sobre a pandemia que desenca-
dearam o descompasso da relação e assim traçar um plano mais claro 
de trabalho junto ao casal.

Por que fazer esse curso?

Mapa da jornada
O que você irá aprender:
Parte 1  - Módulo 1

Tópico 1:  Alinhamento inicial 
Apresentação do curso - Acordos & alinhamento expectativa - 
Os principais tópicos do curso: O que você vai aprender?

Tópico 2:  Apresentação e introdução 
Apresentação do expert, credenciais, repertório profissional e pessoal. 
Introdução e reflexão sobre o tema central do curso.



Curso

Ética e Inovação

Módulo 2: O mundo dos relacionamentos pré-pandemia 
Neste módulo vamos investigar quais os investimentos emocionais 
que se faziam antes da pandemia e comparar se são os mesmos que 
fazemos hoje.

Módulo 3: Como ficaram as relações afetivas e sexuais com a 
pandemia?

Antes sobrecarregados com compromissos fora de casa, alguns viram

os lockdowns impostos pela pandemia como uma pausa necessária. E

com esse cenário, quais características conseguimos identificar?

Módulo 4: Comportamento, Tendência e Realidade

• O que é o “efeito da superexposição”? 

• O comportamento mudou, é um fato! Novos mercados!

• Tinder, um “passaporte”.

• Violência doméstica.

Módulo 5: Identificação de demandas sobre trabalho e 
carreira

• As dinâmicas alteradas quais impactos foram provocados na vida 

  como um todo?

• Como melhorar a qualidade de vida com  4 pontos de equilíbrio: 

  vida em família, trabalho, lazer e atividade física e sexo. 
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Módulo 6:

Quais as expectativas para os casais no pós pandemia? 
A pandemia nos mostrou de forma escancarada de lidar com os 
sentimentos  e a necessidade de saber acolher um ao outro. 
Os impactos futuros vão depender de como as pessoas estão 
lidando atualmente com a ansiedade, o medo, a insegurança, 
a angústia, a solidão, o isolamento e as incertezas. 

Boas práticas de condução e abordagem profissional 
Como identificar as queixas principais, limitações e questionamentos?
Antes e depois: a importância de saber do passado para ajudar no 
presente e mensurar o futuro.

Módulo 7: 

• Exercício 

• Fechamento

• Material complementar
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Aprenda com professores renomados:

Carla Cecarello
Psicóloga formada pela Universidade São Marcos; Pós-graduada
 latu-senso em Psicodiagnóstico pela Universidade São Marcos; 
Especialista em Sexualidade Humana pelo Instituto H. Ellis; Mestre em 
Ciências da Saúde pela UNIFESP; 30 anos de experiência em consultório 
particular em psicoterapia de casal, individual e psicoterapeuta sexual; 
autora do livro SEXUALmente - Nós Queremos Discutir a Relação; 
Youtuber no canal Carla Cecarello.



Seja protagonista da sua carreira: 
comece a sua jornada de aprendizado 
contínuo agora mesmo!

Inscreva-se 

Você tem dúvidas? Sugestões? Ou quer ficar 
sabendo de novidades da Comunidade Zenklub?

Obrigado! 

Zenklub Academy


