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Departamento de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae 

Pró ximós eventós 

Ins ri  es na se retaria 

do Instituto ou no site 

    sedes or   r  

Ins ri  es na se retaria 

do Instituto ou no site 

    sedes or   r  

O Departamento de Arteterapia está com site novo! 

Informa  es so re eventos,  ursos, pu li a  es, novidades da 

Arteterapia, entre outros  A esse: 

 www.arteterapia.sedes.org.br 

http://www.arteterapia.sedes.org.br/
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Matrículas Abertas 

As inscrições para o Curso de Expansão do Instituto Sedes Sapientiae estão abertas. 

A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade - matrícula até 03 

de abril de 2019. 

História da Arte e Arteterapia Vivências em Atelier e Relações com a História 

Pessoal - matrícula até 08 de abril de 2019. 
 

Acesse o site www.sedes.org.br para maiores informações. 

Assembléia Geral Ordinária—AATESP 

Dia 18 de mar o de 2019, às 19h30 

Assembléia Geral Ordinária da AATESP 

Rua Rodri o Lo ato, 76  - São Paulo/SP 

 

Pauta da Assem léia: 

1. Aprovar balanço patrimonial e as contas de despesas e receitas para o período de 2018; 

2. Eleger membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para mandato de 2 (dois) anos; 

3. Outros assuntos  

Informa  es: 
http://aatesp  om  r 

Novas Turmas do Curso de 
Especialização em Arteterapia 

Aos novos alunos e às novas alunas dos Cursos de Espe ializa ão em Arteterapia 

mensal e semanal que ini iam a ora em mar o: 

BEM VINDOS! 
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Por que eu acredito na Arteterapia? 

*Sessão destinadas aos alunos de Arteterapia, profissionais e pessoas atendidas na área 

 Eu tinha uma ideia  eral do  on eito de arteterapia, ou seja, utilizar a arte  omo re urso 

terapêuti o para dar maior amparo às fra ilidades humanas  Razão pela qual tive motiva ão para 

 ursá-la, pois seria uma ferramenta a mais para eu utilizar no meu tra alho  omo mediadora de 

 onflitos judi iais e/ou extrajudi iais  

 Entretanto,  om os exer í ios práti os que viven iei durante os primeiros módulos do 

 urso, já senti um forte impa to nas minhas emo  es e até mesmo no meu  orpo físi o, tanto 

que re istrei estas sensa  es em palavras  omo ale ria, sofrimento, an ústia, lá rimas  Além de 

eu rememorar lem ran as que se manifestaram  nos meus desenhos e que me  ausaram muita 

dor  

 Foi neste estado afetado de re orda  es que me surpreendi e  ompreendi a importân ia 

de se aprofundar neste estudo, pois somente  om o sa er de um arteterapeuta que se           

aprimorou desse  onhe imento é  apaz de a olher e tra alhar terapeuti amente para a solu ão 

do pro lema que se apresenta  Portanto, o meu  on eito de arteterapia se expandiu, assim     

 omo as minhas perspe tivas em rela ão aos  enefí ios dela na vida das pessoas para lidar  om 

os pro lemas que lhe afli em, sejam eles físi os, mentais, emo ionais ou so iais   

             O ser humano é muito complexo e consequentemente afetado nas suas emoções e       

vulnera ilidade, por isso  eu a redito  na arteterapia  omo um pro esso  de transforma ão para 

uma vida mais saudável e equili rada  Prin ipalmente nos dias de hoje que temos mais  ontato 

 om diferentes  rupos de pessoas e a arteterapia por si só é tão  omplexa , hí rida, ri a e poten-

te para despertar a  riatividade  que existe no ser humano para  onduzir sua trajetória de vida 

mais livre de suas  ren as limitantes, assim   omo a própria arte  

Valéria Ribeiro de Fazio (Aluna do Curso de Especialização 

em Arteterapia no Sedes) 

Expediente Boletim n°35/ano 11 

Departamento de Arteterapia 

do Instituto Sedes Sapientiae 

Cola oradores: 

Iara Simonetti Ra y 

Equipe do ente e mem ros do Departamento 

O Boletim do Departamento de Arteterapia do Instituto Se-

des Sapientiae é produzido  imestralmente  Parti ipe da 

realiza ão deste informativo  ontri uindo  om informa  es, 

su est es, di as, indi a  es     

Basta enviar para arteterapia@sedes or   r  


