A Prática Clínica da Psicologia Infantil

Público: Psicólogos recém formados ou profissionais sem experiência clínica
Objetivo do curso: Dar o embasamento teórico da psicologia infantil ilustrado com casos clínicos, buscando
capacitar o participante para o atendimento de crianças e pré-adolescentes. Abordando desde a indicação e a
recepção do paciente, coleta de dados, avaliações, recursos terapêuticos expressivos, orientação de pais e
indicação de outros profissionais até o encerramento do processo.
Formato do curso: O programa está divido em 3 módulos, que são sequenciais e independentes, embora o
conteúdo de cada módulo seja pré-requisito para o seguinte:
- Módulo 1: Fundamentos iniciais
- Módulo 2: Recursos terapêuticos expressivos
- Módulo 3: Vivência dos recursos terapêuticos expressivos
Frequência: mensal
Importante:
Os grupos terão no máximo 8 alunos e no mínimo 6.
O pagamento da inscrição garantirá sua vaga no curso.

Programa de cada módulo, data/horário das aulas e custo
Módulo 1 – 12 horas – Fundamentos básicos iniciais – Curso Intensivo
O conteúdo do Módulo 1 envolve:
Conceitos básicos da Psicologia Analítica; Teorias do Desenvolvimento e ilustração clínica;
Prática clínica 1: Entrevista inicial, anamnese, psicodiagnóstico, modelos e dinâmicas das famílias atuais.
Prática clínica 2: avaliação psicodiagnóstica, devolutiva, encaminhamentos, inicio do processo terapêutico.
Custo: R$1.400,00 (na inscrição R$500,00 + 2 parcelas de R$450,00)
Sexta-feira: 18:00 às 22:00 e Sábado: 09:00 às 18:00 - Datas das aulas: 20/03 e 21/03
Módulo 2 – 15hs – Recursos terapêuticos expressivos – Curso Intensivo
O conteúdo do Módulo 2 envolve:
O brincar como símbolo, o inconsciente dos pais. O corpo, brinquedos, jogos, contos de fadas.
Recursos expressivos: pintura, argila, massinha, papel machê, mandalas, o cozinhar e as transformações
psíquicas e Sandplay-jogo de areia. Finalizando com uma aula de Psicopatologia, ministrada por uma
Psiquiatra, tendo como tema as principais queixas e co-morbidades presentes na clínica infantil.
Custo: R$1.750,00 (na inscrição R$550,00 + 3 parcelas de R$400,00)
Sexta-feira – 18:00 às 22:00; Sábado: 09:00 às 18:00 e domingo: 09:00 às 12:00 – Data das aulas:
26/06, 27/06 e 28/06
Módulo 3 - 9hs – Vivência dos recursos terapêuticos expressivos
O conteúdo desse módulo envolve:
Vivencia pessoal de alguns dos recursos terapêuticos expressivos abordados no módulo 2: Argila e Mandalas; Desenho e pintura e Sandplay-jogo de areia. O módulo 2 é pré-requisito para se inscrever neste
módulo.
À Combinar

Coordenadoras – Mini currículo
Edna G. Levy
 Psicóloga clínica (CRP 06/46021-1)
 Analista Junguiana
 Terapeuta de Sandplay-jogo de areia
 Especialização em Psicologia aplicada a cardiologia
 Membro Didata da Assoc. Junguiana do Brasil – AJB e do Instituto Junguiano de São Paulo – IJUSP
 Membro da Internacional Association for Analytical Psychology – IAAP Zurique-Suiça)
 Membro da Internacional Society for Sandplay Therapy – ISST (Zurique- Suiça)
 Membro Fundador e Didata do ibtsandplay – Instituto Brasileiro de Terapia de Sandplay
 Diretora do Instituto Junguiano de São Paulo – IJUSP (2010-2012)
 Coordenadora do Núcleo de Atendimento Social do IJUSP – Instituto Junguiano de São Paulo (2014 2016)
 Diretora do ibtsandaplay – Instituto Brasileiro de Terapia de Sandplay (2011-2013) e (2013-2015)
 Atende crianças, adolescentes, adultos e idosos
Denise Diniz Maia
 Psicóloga Clínica (CRP 06/7625)
 Analista Junguiana
 Especialização em terapia psicomotora coligada a abordagem corporal, com base Junguiana
 Especialização em atendimento de crianças, adolescentes e orientação de pais
 Especialização em arte integrativa – o uso da arte como recurso expressivo no setting analítico
 Membro Didata da Assoc. Junguiana do Brasil – AJB e do Instituto Junguiano de São Paulo – IJUSP
 Membro da Internacional Association for Analytical Psychology – IAAP (Zurique-Suiça)
 Membro da Comissão de ética do IJUSP – Instituto Junguiano de São Paulo (2016 -2020)
 Membro da comissão editorial da Revista Self do IJUSP
 Diretora administrativa e de comunicações do Instituto Junguiano de São Paulo-biênio 2014/2016
 Coordenadora do Núcleo de Psicologia infantil e adolescência – NUPIA do IJUSP desde 2016.



Coordenadora do Núcleo de Atendimento Social (NAS) do IJUSP (2016 -2020)
Atende crianças, adolescentes, adultos e orientação de pais.
As aulas serão dadas nos consultórios das coordenadoras do curso

Localização
Consultório de Denise Maia
Endereço: Rua Rodolfo Troppmair, 68 – Ibirapuera
Fone/Fax: (11) 3887-2018
E-mail: maiadenise@terra.com.br
Site: www.denisemaia.com.br
Consultório de Edna Levy
Endereço: Av. São Gabriel, 149 – cj 602, Itaim Bibi, São Paulo, SP – CEP 01435-001
Fone: (11) 3168-7896
Fax: (11)3165-6162
E-mail: ednalevy@jogodeareia.com.br
Site: www.jogodeareia.com.br

