
Seminário 
“Corpo e Psicoterapia”

14 de Março de 2015

Local:
Centro Cultural de Carnide - Rua Rio Cavado, 3A, 1600-702 Lisboa.

Promotor                                       Entidade Parceira                           Apoio 

k



ENQUADRAMENTO

Com este seminário pretende-se constatar como as

diferentes intervenções terapêuticas abordadas integram o

corpo enquanto veículo de expressão emocional.

Nesse sentido, durante o período da manhã irá se realizar

uma mesa onde os fundamentos, objetivos e técnicas

destas abordagens serão apresentados, do ponto de vista

teórico e, também, com recurso à prática clínica.

A parte da tarde contemplará um workshop de cada uma

das terapias abrangidas, possibilitando os participantes

efetuarem uma experiência vivencial de cada uma das

intervenções.

PROGRAMA

9:30h – Abertura do Secretariado

10:00h-13:00h - Mesa “O Corpo na Psicoterapia”

Presidente: Domingos Neto

João Costa: Psicomotricidade relacional de âmbito clínico

Graça Santos: Corpo e expressão em psicoterapia - Uma
abordagem intermodal

Pia Kramer: Multidimensionalidade e energia dinâmica do
movimento

João Laureano: Musicoterapia. Os ambientes sonoros e
musicais como fatores desencadeantes da relação e da
comunicação

Moderador: João Paulo Ribeiro

13:00h-14.30h - Almoço

14:30-16:00h - Workshops Simultâneos

João Costa - “Workshop de Psicomotricidade Relacional”

Pia Kramer – “Workshop de Dance Movement Therapy”

16:00h-16:30h – Coffee Break

16:30-18:00h - Workshops Simultâneos

João Laureano – “Workshop de Musicoterapia”

Graça Santos - “Workshop de Terapia Expressiva”

20:00h – Jantar de Encerramento

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO

Inscrições limitadas

As inscrições deverão ser feitas online para:
https://pt.surveymonkey.com/s/XRCV7HR

O pagamento deverá ser efetuado por transferência
bancária para o NIB: 0036 0000 9910 589037088.

As inscrições são validadas mediante o envio do
comprovativo do pagamento para o e-mail da
DevelopMind.

PARTICIPANTES

Técnicos de saúde, técnicos sociais, estudantes de cursos
de ciências socais e humanas, outros interessados.

PREÇOS

Sócios e Estudantes - 15 euros

Profissionais - 30 euros

Jantar -15 euros

CONTATOS e INFORMAÇÕES

Interessados em solicitar mais informações deverão

contactar a DevelopMind para o email:

developmind.saudemental@gmail.com

LOCAL

Centro Cultural de Carnide - Rua Rio Cavado, 3A, 1600-702

Lisboa.

Promotor:

DevelopMind - Associação para a Promoção da Saúde 

Mental na Infância e Juventude

Entidade Parceira: Associação de Pais da Horta Nova 

Apoio: Junta de Freguesia de Carnide


