
   

CURSO DE FORMAÇÃO EM ARTETERAPIA 

De um like e siga nossas REDES SOCIAIS 

Instagram - https://www.instagram.com/arteterapia.evelinecarrano/ 

Facebook -  https://www.facebook.com/ArteterapiaEvelineCarrano/ 

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCwU62BV7dJoYDmRqeuYvn5Q 

 

Site: www.arteseterapias.com  
 

 

 

 NOSSA FORMAÇÃO está cada vez mais focada nos processos e saberes que 

viabilizam a ARTE como TERAPIA, distribuídos pelos nove módulos, que 

constituem o curso.  

 

 O curso permite o ingresso de profissionais de Arteterapia que desejarem rever 

alguns conceitos, atualizar saberes, conhecer novas técnicas e ampliar seu 

respaldo teórico em Arteterapia. 

 

 

 PÚBLICO ALVO: 

 

Profissionais graduados ou estudantes de Psicologia, Pedagogia, Artes Visuais, Arte 

Educação, Psicopedagogia, e áreas afins. 

 

 OBJETIVO DO CURSO: 

        - Qualificar profissionais para atuarem em áreas diversas como escolas, hospitais, 

ateliês, empresas, projetos sociais, dentre outros. 

       - Proporcionar aos participantes, através de Atelier arteterápico, livre e terapêutico, 

experiências vivenciais e teóricas sobre os princípios e fundamentações teóricas da 

Arteterapia. 

      - Permitir uma melhor compreensão e manejo do processo e da prática artística no 

contexto terapêutico.  

https://www.instagram.com/arteterapia.evelinecarrano/
https://www.facebook.com/ArteterapiaEvelineCarrano/
https://www.youtube.com/channel/UCwU62BV7dJoYDmRqeuYvn5Q
http://www.arteseterapias.com/


  

PROGRAMA DO CURSO: 

 

O curso segue as normas e critérios da UBAAT - (União Brasileira das Associações de 

Arteterapia) e AARJ (Associação Arteterapia do Rio de Janeiro). 

 

 MÓDULO I – Fundamentos da Arteterapia e História da Arte I  

 MÓDULO II - Fundamentos da Arte e Historia da arte II - Linguagem artística - 

artes visuais. (Elementos visuais e práticas em Arteterapia). 

  MÓDULO III – O Desenvolvimento Humano- consciência corporal - Linguagem 

artística: Música.  

 MÓDULO IV - Gestalt da Arte - Linguagem artística: Dança  

 MÓDULO V – Psicopatologia e Psicanálise- Linguagem artística: vídeo na 

Arteterapia.  

 MÓDULO VI - A Psicologia Analítica de C.G.Jung- Linguagem artística: Teatro 

 MÓDULO VII– Fundamentos Psicológicos e Psicossociais - Dinâmica de grupo 

 MÓDULO VIII - Leituras Simbólicas- Linguagem artística: Biblioterapia, 

Poesia, Escrita criativa, Literatura e Contos de fada.  

 MÓDULO IX – Arte Educação e os possíveis diálogos em Arteterapia.   

 

 GARGA HORÁRIA: 560 Horas de Teoria e Atelier de Arteterapia (1/4 das aulas 

deverão ser prática e presencial, perfazendo um total de 100 horas entre vivências, 

atelier e oficinas). 100 Horas de Estágio Supervisionado; 60 Horas de supervisão; 

50 Horas de Atividade Extracurricular, envolvendo a arte. 

 

 O Curso é Dividido em nove Módulos;  Período Previsto: 28 Meses;  Cada 

Módulo terá duração de aproximadamente 48 horas e 12 aulas. 



 

 AVALIAÇÃO ACADÊMICA  

 

_  Através de seminários, pesquisas, produção e participação (frequência) no Atelier 

livre e terapêutico. Através da presença dos alunos em Congressos, exposições e 

palestras que tenham a ver com a Arteterapia e que possam estar trocando estas 

experiências dentro de sala de aula... 

_  No final do curso será emitido um histórico escolar com nota ou conceito para cada 

aluno (no nosso caso a avaliação será feita no final de cada modulo). .  

_ Trabalho exigido pela UBAAT: Monografia ou Artigo cientifico (individual); 

Relatório final de estagio (pode ser em dupla). .  

_ Projeto pessoal: cada aluno deverá escolher um tema que irá desenvolver durante 

todo o curso e apresentar no final do curso.  

 

 CERTIFICAÇÃO  

_  Fornecimento de certificado de conclusão do Curso. - Será fornecido certificado 

de conclusão para o aluno que tiver menos de quatro faltas justificadas. - Além disto, o 

aluno deverá ter concluído as exigências de hora de estágio e supervisão, ter concluído 

todos os módulos do curso e apresentado todos os trabalhos e as horas de arte 

extracurricular. 

_ ENTREVISTA: É necessário agendar uma entrevista com a Coordenadora e 

professora do curso, Eveline Carrano, para maiores informações e dúvidas sobre o 

curso. Essa entrevista é gratuita! 

 

_ HORÁRIO: 

 Turma semanal: toda quinta-feira das 13h30 às 17h30 horas.  

Turma mensal: 1º sábado de cada mês das 09h00 ás 18h00 horas  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA: 1 cópia do diploma da 

graduação,1 cópia da identidade 1 cópia do comprovante de residência e 1 foto 3x4. 

Matricula: R$ 100,00  

INVESTIMENTO: R$ 380,00 mensais. 


