
Informações específicas do curso 

Curso a 
distância 

 

Metodologia Autoinstrucional - sem o acompanhamento de tutoria 

Objetivo geral 

Apresentar informações relacionadas à paternidade 
responsável, de forma a sensibilizar e empoderar os pais 
para a participação na vida dos filhos. Além disso, pretende-
se oferecer oportunidade para o cumprimento das exigências 
da Resolução nº 576, de 19 de abril de 2016, que 
regulamenta a ampliação da licença paternidade. 

Objetivos 
específicos 

Ao final do treinamento, os servidores deverão ser capazes 
de: 

 Reconhecer a importância da atuação do homem no 

planejamento familiar, no pré-natal e no parto; 

 Explicar os conceitos de paternidade na sociedade 

moderna, assim como os benefícios da paternidade 

responsável; 

 Refletir sobre a influência da atuação paterna na família e 

na sociedade; 

 Reconhecer a preocupação crescente das entidades 

públicas com o assunto e a evolução da elaboração de 

bases jurídicas que corroboram com a preocupação de 

fornecer aos pais a possibilidade de exercer a 

paternidade; 

 Apoiar o aleitamento materno ao compreender sua 

importância; 

 Sugerir a introdução de alimentos conforme a faixa etária 

da criança. 

 Participar do desenvolvimento psicomotor de seu filho no 

primeiro ano de vida. 

 Preparar-se para exercer a paternidade responsável. 

Carga horária 8 horas/aula 



Período de 
realização 

Conforme disponibilidade do aluno. Não há um período 
mínimo ou máximo determinado para a conclusão do curso. 

Conteúdo 
programático 

Módulo I - Paternidade responsável 

 Aula 1:  Paternidade responsável e seus benefícios 

 Aula 2: Do planejamento familiar até o parto 

Módulo II - Aleitamento materno 

 Aula 1: Benefícios do aleitamento materno 

 Aula 2: Mamãe saiu. E agora, como amamentar? 
Orientações sobre a extração, a conservação e a oferta do 
leite materno extraído 

Módulo III - Alimentação e estimulação psicomotora do 
bebê 

 Aula 1: Introdução de alimentos: Quando e como fazer 

 Aula 2: Estimulando o desenvolvimento psicomotor ao longo 
do primeiro ano de vida 

Estratégias de 
ensino 

Leitura de textos. 

Critérios para 
obtenção do 

certificado de 
participação 

Para cumprir a proposta do curso, o participante deverá ler 

todas as aulas previstas no material didático, que serão 

disponibilizadas gradualmente pelo sistema à medida do 

avanço nos estudos. 

Não estão previstas atividades avaliativas neste curso. 

O certificado poderá ser emitido pelo próprio participante 
depois que cumprir as exigências anteriores. 

O link de acesso ao certificado ficará disponível na página do 

curso no ambiente virtual de aprendizagem.   

Créditos do 
curso 

Conteudistas: 

Adriana Aragão Craveiro Leite - STF 

Patrícia da Gama Radaelli - STF 

Revisão de texto:  

Glaydson Dias Mendes - STF 

  

Diagramação do material e coordenação EaD: 

STF - Supremo Tribunal Federal 

SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas 



CDPE - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

  

Realização do curso - CEAJUD/CNJ  ead@cnj.jus.br 
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