
Coordenação de curso:
 Julieta Jerusalinsky e Zulema Garcia Yañez 

Convida para 3ªturma  de:

Estimulação Precoce: 

Clínica Transdisciplinar do Bebê

Curso de Especialização

Lato Sensu

presenciais: sextas-feiras 18–22h e 
       sábados 8-12h e 13-17h ,  ou

online (se necessário por pandemia): sextas-feiras
18-22h; sábados 8-12h e domingos 8-12h.
Inscrições: travessiasdainfancia@gmail.com

Duração: 420 horas
Início: junho 2021
Modalidade: presencial e online
Encontros mensais:

*Recorte de "Paysage Bleu", M
arc Chagall (1958):

www.travessiasdainfancia.com 



  Aborda as aquisições de linguagem, psicomotricidade,
aprendizagem e hábitos, assim como os problemas do
desenvolvimento, de forma atrelada à constituição do bebê
como sujeito do desejo, propondo uma intervenção em
estimulação precoce que têm como eixos centrais da
intervenção o brincar e os hábitos da vida diária articulados ao
exercício das funções materna e  paterna. 
    Parte do paradigma de que a estrutura não está decidida na
infância, nem orgânica nem psiquicamente, e de que ela
depende das experiências de vida do bebê, sustentadas na
relação com seu  Outro familiar, escolar e cultural.

   O CURSO  propõe uma ampliação transdisciplinar da
formação ao colocar em relevo a especificidade do bebê (dos 0
aos 3 anos de idade) e suas consequências para o marco da
intervenção com a primeira infância, convidando os 
 profissionais a irem além do recorte de seus objetos de
conhecimento acadêmicos de base. 

    Possibilita conhecer os processos de maturação, constituição
psíquica e sequências de aquisições do desenvolvimento,
permitindo detectar dificuldades nesse processo para intervir
o antes possível quando algo não vai bem de modo a favorecer
essa estruturação em curso, em lugar de ficar à espera de
agravamentos ou de produzir fechamentos diagnósticos
precipitados que patologizam a primeira infância.      

DIRIGIDO A profissionais da saúde, educação e assistência
social que intervém com bebês: psicólogos, educadores,
psicopedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas,
psicomotricistas, terapeutas  ocupacionais, assistentes
sociais, enfermeiros e  médicos.
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CORPO DOCENTE composto por profissionais com uma longa
trajetória clínica e docente na clínica transdisciplinar de bebês
e crianças com problemas do desenvolvimento infantil no
Centro Lydia Coriat (instituição fundada em 1971 em Buenos
Aires com Centro de Estudos em São Paulo), Espaço Escuta
(Londrina PR), Clínica Prof. Dr. Mauro Spinelli e Núcleo
Criação (São Paulo). 

PROFESSORES: Dr. Alfredo Jerusalinsky, Dra. Ana Clélia
Rocha, Esp. Ana Paula Gramacho, Dra. Cecília Harumi
Tomizuka, Dra. Dani Laura Peruzzolo, Esp. Elsa Coriat, Dra.
Florência Barreto 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,  Esp. Rosana Ojeda, Dra. Tanja Joy Schoner
Lopes, Dra. Vera Helena Cury, Esp. Zulema Garcia Yañez.

2 matrículas de R$340 – 1ª em 2021 e 2ª em 2022
26 parcelas de R$ 680 – mensal a partir da data de início
1 parcela de R$ 680 – orientação TCC

Investimento:

Carta de intenções e currículo breve
2 fotos 3x4
2 cópias do CPF
2 cópias de identidade
2 cópias do comprovante de residência
2 cópias de diploma autenticado
Entrevista de admissão

Documentação:

Inscrições: travessiasdainfancia@gmail.com
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