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www.arteterapia.sedes.org.br
 @arteterapiasedes

Acompanhem as Redes do Departamento
www.arteterapia.sedes.org.br
https://www.instagram.com/arteterapiasedes
https://www.facebook.com/departamentoarteterapia
playlist no Canal Yutube do Instituto Sedes com os vídeos de nossos eventos. 

Às novas turmas do 
Curso de Especialização em Arteterapia,

Sejam muito bem vindas!
 

Sempre uma                ampliar essa rede
 

                 Desejamos que seja um                   
                   enriquecedor e nutritivo! 

 
Estamos à disposição e de portas abertas para

expandir esse espaço de                ! 
 

Conheça o Departamento de                       por
meio das redes e sinta-se à vontade para

chegar!

alegria

percurso

   partilha

Arteterapia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzayMO4piCocCJZBVt9-iZkNJK19faXTF


Próximos Eventos do Departamento

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae
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Próximos Eventos da Arteterapia

Informações em https://congressobrasileirodearteterapia.eventize.com.br/ 

Dias 21 a 23 de abril de 2022
SESC Venda Nova, Belo Horizonte/MG.

 

https://congressobrasileirodearteterapia.eventize.com.br/


Grupos de Estudos 
(exclusivo para membros)

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

Grupo de Leitura e Produção
EncontrArte
Inscrições em: 

https://forms.gle/cayP568BZCJp4HYu8
 

ou entre em contato com
arteterapia@sedes.org.br

Grupo de Estudos
Pesquisa em Arteterapia

Inscrições em:
 

https://forms.gle/HzNwEyf3kAo2YSPu6

 
ou entre em contato com
arteterapia@sedes.org.br

https://forms.gle/cayP568BZCJp4HYu8
https://forms.gle/HzNwEyf3kAo2YSPu6


Aconteceu no Departamento

Grupos de Estudos 
(exclusivo para membros)

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

Registros Pessoais: seu caderno
como bússola

Aconteceu no dia 4 de março o ateliê online Registros
Pessoais: seu caderno como bússola, com a Psicóloga,
Arteterapeuta e Artista Visual, Maria Paula Dias,  nos
trazendo o caderno como um lugar de aceitação, que tudo
aguenta, livre de críticas. Espaço do “não tem que” sem
obrigações, onde é possível registrar, com palavras e/ou
imagens, os resíduos do que queremos lembrar. Tal qual
um mapa, que decifra lugares internos e externos e nos
guia pelo tempo e espaço. 

Foram apresentadas imagens de vários mapas, tanto objetivos quanto subjetivos, que
nos deu um vislumbre da imensa gama de possibilidades para os nossos registros. 
Após uma pequena sensibilização, as participantes foram convidadas a iniciar a
construção de seus mapas e posteriormente, compartilhar a experiência com o
grupo. 
Foi um encontro nutritivo e inspirador, que mobilizou nas participantes o desejo de se
aprofundar neste universo tão rico.

Em breve, também teremos o Grupo de Estudos "Gestalt
Terapia para Arteterapeutas", com Selma Ciornai.

Você tem interesse em participar do grupo? Envie uma
mensagem pra gente em arteterapia@sedes.org.br



Cursos de Expansão

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

Inscrições em www.sedes.org.br



Reservem 
essas datas!

Expediente Boletim n°52/ano 15 - Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae - Colaboradores: Iara Simonetti Racy,
Ligia Kohan, Nellie Solitrenick,  Rita Cavalieri e equipe docente e membros do Departamento.

O Boletim do Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae é produzido bimestralmente. Participe da
realização deste informativo contribuindo com informações, sugestões, dicas, indicações...
Basta enviar para arteterapia@sedes.org.br

Filie-se ao Departamento

Desconto em todos os eventos promovidos pelo Departamento de
Arteterapia;
Participação no Núcleo de Assistência Social (NAS); 
Participação em mini-cursos e grupos de estudo exclusivos para
membros do Departamento de Arteterapia; 
Cadastro no site do Departamento de Arteterapia (formados); 
Publicação de artigos no site e em revistas (formados);
Enviar propostas de eventos para o Departamento de Arteterapia (mini-
cursos, grupos de estudo, ateliês, jornadas, entre outros). (formados) 

Convidamos você, aluno(a) ou Arteterapeuta formado pelo Instituto Sedes
Sapientiae, para se filiar ao Departamento de Arteterapia!
Você será muito bem vinde! 

Ao se filiar, você estará contribuindo para a manutenção de atividades já
desenvolvidas pelo Departamento e para o fortalecimento e a expansão
desse espaço de partilha e produção de conhecimento. 

Você também contará com os seguintes benefícios: 

O valor da anuidade em 2022 é de R$ 120,00 (cento e vinte reais). 
Alunas (os) e docentes do curso de Especialização têm 50% de desconto.

Envie uma mensagem para arteterapia@sedes.org.br para receber mais
informações sobre o procedimento de filiação.

Sigamos em rede!

Departamento de Arteterapia
 do Instituto Sedes Sapientiae

http://www.sedes.org.br/

