EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a COORDENADORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, comunica que
estarão abertas as inscrições para o curso “APRENDIZAGEM EMOCIONAL: TRABALHOS COM GRUPOS E ABORDAGEM DE
CONFLITOS”, aprovado pelo seu Conselho Técnico em reunião de 09 de agosto de 2017, sob a coordenação do desembargador vicecoordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude, Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, coordenadora do Núcleo de Apoio
Profissional de Serviço Social e Psicologia da Coordenadoria da Infância e da Juventude, Ana Cristina Amaral Marcondes de Moura, e
coordenadora do Núcleo de Assistência Social do Instituto Sedes Sapientiae, Maria de Betânia Paes Norgren, que será realizado na
“Sala do Servidor” - Fórum João Mendes Júnior - Praça João Mendes, s/nº, 16º andar, sala 1629 - Centro - São Paulo/SP, no período
de 18 de setembro a 18 de dezembro de 2017.
OBJETIVO: Capacitar equipe técnica para lidar com aprendizagem socioemocional e processos grupais, a fim de que enfrentem
situações de conflito e violência familiar na prática de trabalho; discutir práticas cotidianas; estimular reflexões e práticas e ampliar
novas saídas.
PÚBLICO-ALVO: Assistentes sociais judiciários e psicólogos judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS: 30 (trinta) vagas para a modalidade presencial.
Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 16 de agosto a 14 de setembro de 2017.
Para se inscrever, os interessados deverão acessar a SALA DE ALUNOS na página da EJUS, através da intranet em SAIBA
SOBRE, ou pelo site do Tribunal de Justiça, na aba INSTITUCIONAL – ESCOLAS, e assinalar uma ou mais palestras.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A inscrição do candidato importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. Os funcionários do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1/2012, publicada no DJE em
28/09/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 01/02/2013, pág. 1.
3. Não serão pagas diárias ou ressarcimentos de quaisquer naturezas.
4. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através dos e-mails: ejus.capital@tjsp.jus.br e ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 18/09/2017 (segunda-feira)
Horário: 09h às 13h
Tema: Aprendizagem socioemocional.
Conteúdo programático: 1. Promoção de saúde. 2. Noção de fatores de risco, proteção, vulnerabilidade, enfrentamento e resiliência.
3. Conceituação aprendizagem socioemocional. 4. Possibilidade de intervenção e aplicabilidade.
Palestrantes: Maria de Betânia Paes Norgren – Psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Especialista em
Arteterapia pelo Instituto Sedes Sapientiae, no qual atua co-coordenadora acadêmica, docente e supervisora em projetos de cunho
social e educacional. Professora do curso de especialização em Arteterapia do Instituto da Família em Porto Alegre. Participa do grupo
que fundou e coordena o Núcleo de Assistência Social do Instituto Sedes Sapientiae. Cristiane Tacla – Psicóloga clínica (PUC-SP),
mestre em Psicologia da Saúde pela UNIFESP, membro do projeto Cuca Legal – UNIFESP até 2014, atuando na realização de
oficinas de Aprendizagem Socioemocional com professores da rede pública, além de desenvolver conteúdo programático para as
mesmas. Co-autora do capítulo Aprendizagem Socioemocional na Escola in: Saúde Mental na Escola Stanislau, G. et al (2014). Atua
em consultório há 15 anos e na equipe do Daqui Pra Frente em projeto de Apredizagem Socioemocional como colaboradora na
capacitação dos projetos pelo NAS – Núcleo de Assistência Social – Instituto Sedes Sapientiae desde setembro de 2016.
Data: 02/10/2017 (segunda-feira)
Horário: 9h às 13h
Tema: Processos Grupais.
Conteúdo programático: 1. Conceituação psicanalítica de grupo. 2. Características dos grupos. 3. Ténica do trabalho com grupos. 4.
Grupo operativo.
Palestrantes: Maria Luiza Scrosoppi Persicano – Psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica (PUC-SP),
especialista em Psicologia Clínica (CRP) e em Psicologia Escolar/Educacional (CRP). Membro titular, professora e supervisora do
Departamento de Formação em Psicanálise (SEDES). Professora e supervisora do curso de Psicoterapia Psicodinâmica Infantil,
posteriormente denominado Curso de Psicanálise da Criança, de 03/03/1986 a 01/12/1990, tendo ministrado Teoria e Ténica de Grupo
Psicanalítico. É professora e coordenadora do curso “A atenção Grupal à Infância” no Instituto Sedes Sapientiae. Psicóloga municipal
de 1970 a 1995 em serviços de atenção à infância e a adultos psicóticos (individual e grupal). Possui experiência em trabalho
institucional e comunitário. Rose Pompeu de Toledo – Psicóloga, mestre em Psicologia Clínica (PUC-SP), com formação em
Psicoterapia Infantil (GEPPI), em Psicoterapia grupal (NESME) e em Psicoterapia Psicanalítica (USP). Especialista em Psicologia
Clínica (CRP). Presidente da gestão 2017 – 2019, professora e supervisora do NESME (Núcleo de Estudos em Saúde Mental e
Psicanálise das Configurações Vinculares), ex-editora da Vínculo – Revista do NESME. É professora e coordenadora do curso “A
atenção Grupal à Infância” no Instituto Sedes Sapientiae. Psicóloga municipal de 1979 a 2011 em serviços de atenção à infância.
Possui experiência em trabalho institucional e comunitário.
Data: 16/10/2017 (segunda-feira)
Horário: 09h às 13h
Tema: Atividades práticas – Habilidades de relacionamento interpessoal.
Conteúdo programático: Com base na experiência dos participantes, refletir acerca de situações que envolvem processos grupais e
situações em que a aprendizagem socioemocional poderia ter facilitado os processos grupais e desenvolvimento das pessoas
envolvidas.

Palestrantes: Geórgia Vassimon – mestranda em Educação na Universidade Metodista (Umesp), graduada em Pedagogia (PUCSP). Atualmente, é professora do Instituto Sedes Sapientiae, coordenadora de curso e diretora. Sócia do Grupo de Estudos e
Trabalhos Psicodramáticos (GETEP). Tem experiência na área de educação, com ênfase em Fundamentos da Educação, atuando
principalmente na formação de professores, em desenvolvimento de grupos e coordena projetos socioeducativos. É psicodramatista,
didata e supervisora. Maria Christina de Magalhães Silvestre – Pedagoga pela USP, psicopedagoga pelo Instituto Sedes Sapientiae,
mestre em Psicologia da Educação pela PUC-SP. Completou sua formação aprofundando estudos em Psicodrama no Grupo de
Estudos e Trabalhos Psicodramáticos – GETEP. É professora no curso de Psicopedagogia do Instituto Sedes Sapientiae, integrante da
equipe pedagógica do Instituto Vila Educação e uma das gestoras da Associação Barreiros de Ilhabela. Também atende crianças e
adolescentes em consultório particular.
Data: 30/10/2017 (segunda-feira)
Horário: 09h às 13h
Tema: Dificuldades nos relacionamentos interpessoais.
Conteúdo programático: 1. Relacionamentos interpessoais. 2. Comunicação verbal e não-verbal. 3. Entraves.
Palestrantes: Elisa Maria Pitombo – Pedagoga pela USP, mestre em Psicologia pela Universidade de São Marcos, psicopedagoga e
docente do curso de Psicopedagogia do Instituto Sedes Sapientiae. Bruna Limongi de Domenico – Psicóloga (PUC-SP) e
Arteterapeuta (Instituto Sedes Sapientiae). É membro da equipe técnica e de formação do Centro de Referência às Vítimas de
Violência – Unidade Butantã (Instituto Sedes Sapientiae), co-coordenadora do projeto de aprendizagem socioemocional pelo Núcleo de
Assistência Social (Instituto Sedes Sapientiae) e atua em consultório particular. Co-autora do livro: “A violação de direitos de crianças e
adolescentes: perspectivas de enfrentamento”.
Data: 06/11/2017 (segunda-feira)
Horário: 09h às 13h
Tema: Violência Doméstica.
Conteúdo programático: 1. Tipos de violência doméstica. 2. Escalonamento da Violência. 3. Contexto Familiar Abusivo. 4. Critérios
para o reconhecimento do abuso sexual infantil. 5. Abuso sexual de crianças menores de 5 anos.
Palestrante: Maria Dolores C. Toloi – Psicóloga, psicodramatista, mestre em Psicologia pela The University of Michigan (EUA).
Doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Especialista em Psicologia Clínica e Jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia,
docente e coordenadora científica do Departamento de Psicodrama e membro do NAS (Núcleo de Assistência Social) do Instituto
Sedes Sapientiae.
Data: 27/11/2017 (segunda-feira)
Horário: 09h às 13h
Tema: Alienação Parental.
Conteúdo programático: 1. Alienação parental: histórico e definição do fenômeno. 2. Níveis de alienação parental: nível grave: culto
ao líder. 3. Alienação Parental x Abuso Sexual.
Palestrante: Maria Dolores C. Toloi – Psicóloga, psicodramatista, mestre em Psicologia pela The University of Michigan (EUA).
Doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Especialista em Psicologia Clínica e Jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia,
docente e coordenadora científica do Departamento de Psicodrama e membro do NAS (Núcleo de Assistência Social) do Instituto
Sedes Sapientiae.
Data: 04/12/2017 (segunda-feira)
Horário: 09h às 13h
Tema: Possibilidades e alternativas – conflitos e suas resoluções.
Conteúdo programático: 1. Diferenciação entre problema e conflito. 2. Técnicas de resolução de problema e de conflito. 3. Grupos de
Apoio.
Palestrantes: Maria de Betânia Paes Norgren – Psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Especialista em
Arteterapia pelo Instituto Sedes Sapientiae, no qual atua co-coordenadora acadêmica, docente e supervisora em projetos de cunho
social e educacional. Professora do curso de especialização em Arteterapia do Instituto da Família em Porto Alegre. Participa do grupo
que fundou e coordena o Núcleo de Assistência Social do Instituto Sedes Sapientiae.
Valeria Carelli Ferrari – Administradora hospitalar (São Camilo) e Arteterapeuta (Instituto Sedes Sapientiae). Aprimoranda em
Arteterapia na Clínica Psicológica Sedes – Instituto Sedes Sapientiae – desde abril de 2015 com a atividade de atelier terapêutico com
a finalidade de desenvolvimento da sociabilização e criatividade, atendimentos em grupo e individual, como também a participação em
reuniões clínicas e discussão dos casos. Trabalhou no Hospital Israelita Albert Einstein, tendo experiência em gestão hospitalar,
desenvolvimento de projetos e programas institucionais.
Data: 18/12/2017 (segunda-feira)
Horário: 09h às 13h
Tema: Encerramento/Seminário Prático
Conteúdo programático: A partir dos conceitos estudados, avaliar casos atendidos, de forma a pensar em novas possibilidades de
intervenção.
Palestrantes: membros da equipe.
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas e atividades práticas.
LOCAL: “Sala do Servidor” - Fórum João Mendes Júnior - Praça João Mendes, s/nº, 16º andar, sala 1629 - Centro - São Paulo/SP.

Clique aqui para efetuar sua inscrição

