
ARTETERAPIA



A Arteterapia é um processo terapêutico que 

ocorre por meio das diversas linguagens 

artísticas, tais como: artes visuais, musical, 

corporal, literária, poética e atividades 

expressivas, tais como desenho, pintura, 

origami, modelagem em argila, colagem, 

confecção de fantoches, entre outros

APRESENTAÇÃO



Sua metodologia integra abordagens 

multidisciplinar, transdisciplinar e 

interdisciplinar  e interage com diversas 

áreas do conhecimento entre elas a Arte, a 

Psicologia, a Filosofia, a Sociologia e a 

Religião.

A Arteterapia tem como campo de saber a intervenção que visa a promoção da saúde psíquica 

e física, a prevenção de adoecimento e a manutenção da qualidade de vida e saúde psíquica. 



EXIGÊNCIAS DO MERCADO 
O curso de Especialização em Arteterapia segue Parâmetros Curriculares da União 

Brasileira das Associações de Arteterapia -UBAAT (Resolução n.001/2013 e 

n.002/2013). 

A Arteterapia foi reconhecida como profissão pela Classificação 

Brasileira de Ocupação- CBO, com o registro 2263-10. Com a 

expansão da profissão no território brasileiro, e com os excelentes 

resultados obtidos na área da saúde, a Arteterapia foi inserida nas 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde- PICS, como 

forma de ampliação da assistência à saúde da população . 

Segundo o Ministério da Saúde, portaria, nº 849, de 27 de março 

de 2017.



Qualificar profissionais, para o emprego da teoria e prática da

Arteterapia nas diferentes áreas de atuação profissional, tais como:

saúde, educação, organizacional, institucional, ampliando o processo

de cuidar e garantindo uma formação holística e interdisciplinar.

Estimular os profissionais para o desenvolvimento 

de projetos e programas de implantação da Arte 

terapia em instituições de saúde e educação 

públicas e privadas;

OBJETIVOS



A QUEM SE DESTINA?
• Àqueles que queiram ampliar o autoconhecimento e

estudos da arte como terapia.

• Psicólogos, Médicos, Psiquiatras, Arteterapeutas,

Terapeutas, Professores, Assistentes Sociais,

Profissionais de RH e demais graduados interessados

em compreender e ampliar seu conhecimento sobre

a Psicologia Analítica e aplica-la em seu campo

profissional.



CERTIFICAÇÃO

Para certificado de Especialista em ARTETERAPIA o aprendiz 

deverá cumprir todos os requisitos desse programa, presença 

mínima em 75% das aulas presenciais, participação nas imersões; 

bem como a apresentação de trabalhos solicitados durante os 

20meses de curso. Deverá também cumprir as horas obrigatórias 

de estagio bem como apresentação de Obra Prima no final do 

curso. 



METODOLOGIA

Aulas teóricas e práticas REMOTAS, fundamentadas nas teorias da arte, bem como pela Abordagem 

Transdisciplinar Holística, que integra os métodos mais modernos na educação, nas artes, na ciência, na 

filosofia e na espiritualidade.



ESTRUTURA DO CURSO

• Carga horária total: 524 horas 

• 18 encontros mensais REMOTOS 

• 100 horas de Estágio Supervisionado

• Entrega de trabalhos avaliativos 

• Apresentação de Obra Prima como 

trabalho final de conclusão do curso 

• Horário das aulas: sexta-feira: 19h às 22h; 

Sábado: 9h às 12h e  14h  às 17h.



Coordenação

•Profa. Dra. Sonia Maria Bufarah
Tommasi

Psicóloga. Arteterapeuta. Doutora em Ciências da Religião. 
Mestre em Psicologia da Saúde. Especialista em 
Musicoterapia e em Psicologia Analítica. Autora, coautora e 
tradutora de livros em Arteterapia e Psicologia Analítica. Vice-
Presidente da Associação Catarinense de Arteterapia (ACAT). 
Membro do conselho da UBAAT. Coordenadora dos Cursos de 
Pós-Graduação em Psicologia Analítica e de Arteterapia da 
Universidade da Paz – UNIPAZ Goiás.



• Fundamentos teórico e metodológicos da arteterapia

• Fundamentos da arte

• Linguagens e práticas em arteterapia

• Fundamentos psicológicos e sociais em arteterapia

• Psicopatologia e temas contemporâneos 

DISCIPLINAS DO CURSO



CRONOGRAMA  
• Este cronograma poderá ser alterado e o Aprendiz 
matriculado será avisado com antecedência. Priorizamos 
não alterar a data e, se for necessário, alteraremos o 
facilitador.

I NÚCLEO TRANSDISCIPLINAR 

1 Espiritualidade holística

II INTRODUÇÃO A ARTETERAPIA

2 Introdução, panorama geral e história da Arteterapia

3 Teorias psicológicas que compõem a Arteterapia no Brasil 

4 História da arte em Arteterapia 



Você terá uma equipe de professores de diversos estados do Brasil
II FUNDAMENTOS DA ARTE 

5 Psique criativa e simbólica, criatividade. 

6 Psicologia Analítica em Arteterapia 

7 Aspectos semióticos, simbólicos da representação plástica

III LINGUAGEM E PRATICA EM ARTETERAPIA 

8 Poesia e musicologia

9 Expressão sonora e corporal 

10 Ética e postura terapêutica no exercício terapêutico 

11 Expressão literária e expressão plástica 

12 Arteterapia: teorias e técnicas de grupo

13 Expressão plástica bi e tridimensional 



Ao final do curso, você receberá o titulo de 
Especialista em Psicologia Transpessoal 

IV FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS E PSICOSSOCIAIS 

14 Fundamentos psicossociais em arteterapia

15 Psicologia do desenvolvimento humano

V PSICOPATOLOGIA E TEMAS CONTEMPORANEOS 

16 Arteterapia e temas contemporâneos 

17 Psicopatologia e saúde mental 

18 Processos criativos da psique como caminho de cura e transcendência 

ENTREGA DE RELATORIOS E ESTÁGIO

Entrega final de relatórios 

Pratica de estágio 

Estágio supervisionado 



O CURSO É REALIZADO NO AMBIENTE VIRTUAL EXCLUSIVO DA UNIPAZ GOIAS 



INVESTIMENTO

Matrícula R$ 180,00

Mensalidade: a Unipaz trabalha com planos personalizados de pagamento,

elaborados com cada interessado. Por favor, procure a secretaria da Unipaz



INSCRIÇÃO 

✓ Claudia Albuquerque 
(62) 9 9996 8247  

✓ Ozenir Lima 
(62) 9 9865 6335

Estamos esperando você chegar!


