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CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU COM ESPECIALIZAÇÃO EM ARTETERAPIA E EXPRESSÕES CRIATIVAS  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
· Fundamentos de História da Arte; 
· Introdução à Arteterapia; 
· Fundamentos de terapia, do atendimento, acolhimento ao outro (esse conteúdo permeará o curso 

como um todo); 
· Postura terapêutica e ética profissional (permeará o curso todo); 
· Fundamentos teóricos das diferentes linhas que estruturam a Arteterapia; 
· Ateliê de Arteterapia – Teoria e Prática (artes plásticas, trabalhos de consciência corporal e demais 

linguagens expressivas como música, canto, teatro e etc.); 
· Fundamentos de Psicopatologia; 
· Criatividade e seu amplo conceito e abrangência; 
· A cantiga de roda, a cantiga infantil e os cantos religiosos infantis como expressão da sombra e do 

numinoso; 
· O conto como processo de ressignificação e abertura de contextos; 
· Ciclos de vida: Arteterapia com criança, adolescentes, adultos e terceira idade; 
· Arteterapia no contexto Grupal e Comunitário; 
· Arteterapia para pessoas com limitações físicas e psíquicas moderadas e severas; 
· Arteterapia no contexto dos cuidados paliativos; 
· Metodologia do trabalho acadêmico; 
· Supervisão de casos; 
· Atividade prática supervisionada; 
· Orientação de trabalho de conclusão e curso e seminários. 
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JUNG NA PRÁTICA E A FACIS 

 

 

Em parceria com a plataforma online Jung na Prática a Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo (FACIS) oferece 

ao aluno/ devidamente matriculado e com o compromisso financeiro mensal em dia e sem pendências o acesso aos 

serviços online Jung Play e Byington na Prática, ambos oferecidos no site www.jungnapratica.com.br.  

 

O aluno da Facis tem desconto especial para adquirir os serviços mencionados acima (Jung Play e Byington da Prática). 

Vale lembrar que os acessos serão liberados assim que o pagamento for efetuado e identificado em nosso sistema.  

 

· Esse benefício é válido para turmas iniciadas a partir do ano de 2020.  

· O conteúdo oferecido dentro da plataforma auxilia o aluno na entrega das atividades complementares. 

 

http://www.jungnapratica.com.br/

