
Convida para nova turma de
Especialização

 Pós-graduação Lato Sensu

Estimulação Precoce: 
Clínica Transdisciplinar do Bebê

Coordenação:
 Julieta Jerusalinsky e Zulema Garcia Yañez 

DURAÇÃO: 4 Semestres e meio, 420 horas.
INÍCIO PREVISTO: março 2023.
MODALIDADE MISTA: presencial e síncrona on-line.
FREQUÊNCIA: 1 final de semana por mês
HORÁRIOS: sexta 18h-22h; sábado e domingo 8h-12h.
DIRIGIDO A: profissionais de saúde, educação e
assistência que intervêm com a primeira infância.

INSCRIÇÕES: travessiasdainfancia@gmail.com
MAIS INFORMAÇÕES: www.travessiasdainfancia.com 
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Curso de Especialização em Estimulação  
                  Precoce propõe aos profissionais que intervêm com a
primeira infância irem além do recorte de seus objetos de
conhecimento acadêmicos de base em uma ampliação
transdisciplinar da formação ao colocar em relevo a
especificidade dos 0 aos 3 anos de idade e suas consequências
para a o marco da intervenção com bebês.  
     Apoiado na experiência clínica e campo conceitual
produzidos ao longo de mais 50 anos de Estimulação Precoce
permeada pela  psicanálise, em um trabalho conjunto com o
Centro Dra. Lydia Coriat de Buenos Aires no campo dos
problemas do desenvolvimento  infantil, o curso aborda as
aquisições de linguagem, psicomotricidade, aprendizagem e
hábitos da vida diária de forma atrelada à sustentação das
funções materna e paterna zelando pela constituição do bebê
como sujeito do desejo. Para isso a intervenção em Estimulação
Precoce tem como eixos centrais de sua prática o brincar, a
constituição do sujeito do desejo, a transferência, a direção da
cura e a interdisciplina/ transdisciplina. 
        Partimos do paradigma de que as estruturas não estão
decididas na infância, nem orgânica nem psiquicamente, e que tal
estruturação depende das experiências de vida do bebê sustentadas
na relação com seu Outro familiar, escolar, clínico e cultural.
            Conhecer o entrecruzamento que, dos 0 aos 3 anos, há
entre maturação, constituição psíquica e aquisições do
desenvolvimento, permite detectar o que não vai bem,
intervindo a tempo de favorecer essa estruturação em curso, em
lugar de ficar à espera ou de produzir fechamentos diagnósticos
que precipitam uma patologização da primeira infância.
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MODALIDADE MISTA (PRESENCIAL E SÍNCRONA ONLINE): Em
contexto de pandemia teremos aulas exclusivamente na
modalidade síncrona on-line. Após o término da mesma,
teremos aulas na modalidade mista, transmitindo
virtualmente de modo síncrono on-line as aulas presenciais
que ocorrem em São Paulo, de modo a favorecer a
participação daqueles que estiverem em outras regiões.   

CORPO DOCENTE é composto por profissionais   
com uma longa trajetória clínica e docente na clínica
transdisciplinar de bebês e crianças com problemas do
desenvolvimento infantil do INSTITUTO TRAVESSIAS DA
INFÂNCIA: CENTRO DE ESTUDOS LYDIA CORIAT SP; com a
participação de Elsa Coriat (psicanalista do Centro de Buenos
Aires); Espaço Escuta (PR), Clínica Prof. Dr. Mauro Spinelli (SP)
e Núcleo Criação (SP). 

PROFESSORES TITULARES: Dr. Alfredo Jerusalinsky, Dra. Ana
Clélia Rocha, Esp. Cecília Tomizuka, Esp. Elisa Carneiro, Esp.
Florência Fucks, Dra. Helena Resende Silva Mendonça, Dra.
Julieta Jerusalinsky, Dra. Lara de Paula Eduardo, Mte. Marcella
Haick Mallard, Dra. Marciela Henckel, Esp. Marla Moreira
Avelar, Esp. Maribél de Salles de Melo, Dra. Marta Gimenez
Batista, Dra. Vera Helena Cury, Esp. Zulema Garcia Yañez, 
 COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE: Dra. Adela S. Gueller,
Dra. Ângela Vorcaro, Dra. Dani Laura Peruzzolo, Esp. Elsa
Coriat, Dr. Lino Macedo e outros convidados.
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2 matrículas de R$445 – 1ª em 2023 e 2ª em 2024
26 parcelas de R$ 890 – mensal a partir de data início
1 parcela de R$ 890– ao orientador  do TCC

VALORES:

DOCUMENTAÇÃO:  carta de intenções, currículo breve 
(1 parágrafo com endereço do Lattes); foto 3x4; 2 cópias de: CPF,
identidade, comprovante de residência e diploma autenticado.

ENVIO: documentos digitalizados em um único e-mail para
travessiasdainfancia@gmail.com e impressos reunidos em
um único envelope para: rua Dr. Paulo Vieira, 33. Bairro
Sumarezinho, São Paulo, SP CEP: 01257-000.

GRADE CURRICULAR:  www.travessiasdainfancia.com

DIRIGIDO a profissionais da saúde, educação e assistência
que intervêm com bebês e pequenas crianças: psicólogos,
psicanalistas, educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos,
fisioterapeutas, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais,
musicoterapeutas, assistentes sociais, enfermeiros, médicos,
entre outros.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO: Caso seja do seu interesse
participar recomendamos o envio da documentação, dado
que, cumprindo os requisitos necessários e tendo realizado a
entrevista de acolhimento, respeita-se a ordem de envio para
o preenchimento de vagas disponíveis no curso.
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