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A psicologia clínica é a área que mais emprega psicólogos no país:
segundo pesquisa do Conselho Federal de Psicologia (Lhulier,
2013), sendo também a que mais possui busca por formação
complementar após a graduação, seja por meio de cursos livres,
aperfeiçoamento profissional ou especializações.

O número de psicólogos que se formam e são indecisos quanto à
sua área de atuação é grande, assim como o número de
psicólogos que se formam e não tem muita certeza sobre qual é a
sua abordagem: a psicologia é uma ciência altamente ramificada e
fragmentada em várias escolas de pensamento, o que leva o
estudante ou profissional a uma séria crise de identidade
(Rodrigues dos Santos, 2016).

Todavia, há inúmeros problemas na formação do psicólogo clínico,
com o avanço de formações universitárias fragmentadas e muitas
vezes deficitárias: Falta de preparo técnico adequado, falta de
habilidade crítica, falta de sensibilidade interpessoal,
desconhecimento de métodos e técnicas modernos e avançados,
falta de base teórica, falta de conhecimento de questões
mercadológicas, como, por exemplo, gestão, marketing, vendas,
comunicação, todas estas necessárias ao bom domínio da clínica
contemporânea.

Justamente por ser uma área altamente fragmentada, as
especializações em psicologia clínica que dispomos atualmente,
na verdade não focam na clínica como CAMPO DE ATUAÇÃO, mas
simplesmente reforçam a fragmentação do campo, ensinando
abordagens. Nossa percepção é que NÃO SE ENSINA PSICOLOGIA
CLÍNICA NO BRASIL, ensina-se abordagem. Mas o fato é que existe
uma TEORIA DO CAMPO CLÍNICO, e esta muitas vezes é
desconhecida pelos profissionais: Quais são as funções básicas da
clínica? Quais são as subespecialidades? Quantas abordagens
existem? Como uma abordagem funciona? Quais os nichos de
mercado possíveis?

Assim sendo, criamos um método de ensino transdisciplinar que
tem o foco no desenvolvimento de habilidades clínicas e não em
abordagens: estudaremos a formação teórica do campo, a prática
profissional, processos diagnósticos, prescritivos, a lógica clínica, a
comunicação, gestão, marketing, dentre outros, pois nosso
modelo teórico é transdisciplinar baseado no Pensamento
Complexo (Morin, 2018), capaz de fornecer um diálogo crítico, não
reificador e apto para enfrentar as demandas contemporâneas da
sociedade e mercado de trabalho.
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Preparar especialistas capazes de articular o seu conhecimento
teórico com a prática profissional da psicologia clínica, de
forma transdisciplinar, crítica, sistêmica e complexa,
independentemente de qual abordagem teórica o profissional
possua.

Psicologia Clínica e Psicopatologia

OBJETIVO GERAL

Dotar o estudante de conhecimentos dos princípios do
Pensamento Complexo;
Auxiliar o estudante na formação de habilidades
terapêuticas transversais que corroborem para seu sucesso
e satisfação profissionais;
Dotar o estudante de conhecimentos práticos a respeito das
problemáticas do mercado de trabalho, de modo a construir
uma carteira de clientes sólida e sustentável;
Auxiliar o estudante a construir sua carteira de clientes por
meio de técnicas e princípios alinhados às diferentes
estratégias de mercado;
Dotar o profissional recém-formado, ou graduado a muito
tempo, que nunca atuou na área clínica, de habilidades
práticas para a sua inserção no mercado de trabalho;
Auxiliar na empregabilidade e profissionalização do
psicólogo clínico.

Dentre os objetivos específicos estão:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Exclusivo para graduados (bacharéis) em curso superior de
Psicologia.

PÚBLICO-ALVO
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História, fundamentos e bases teóricas da clínica psicológica 
Pensamento Complexo e Transdisciplinaridade na Clínica
Psicológica
Legislação, ética profissional e elaboração de documentos na
clínica psicológica
Desenvolvimento humano, personalidade e psicologia social da
clínica
Raciocínio clínico e lógica para intervenções psicoterapêuticas
Planejamento estratégico, gestão e finanças em Psicologia Clínica
Comunicação, branding e marketing em psicologia clínica
Pipeline de Vendas aplicado à psicologia clínica
Avaliação psicológica e neuropsicologia clínica
Psicologia Clínica da Sexualidade
Psicologia Clínica da Religiosidade
Psicologia Clínica da Violência, Suicídio e Adicção
Psicologia Clínica Infanto-Juvenil
Psicologia Clínica de Grupos, Casais e Famílias
Psicopatologia 1: Fundamentos da Anamnese e da Semiologia
Geral
Psicopatologia 2: Fundamentos da Etiologia, Semiologia Clínica e
Epidemiologia
Psicopatologia 3: Fundamentos da Nosologia Psicológica
Psicopatologia dos Transtornos de Humor, Ansiedade e
Personalidade
Neuropsicofarmacologia
 Bases biológicas da psicopatologia: neurologia, genética,
anatomia e fisiologia
Metodologia de pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

100% ONLINE

INÉDITO

www.dalmass.com

DISCIPLINAS

Carga Horária: 504h

Psicologia Clínica e Psicopatologia

ESPECIALIZAÇÃO

Pela primeira
vez a qualidade
DALMASS
de forma 100%
online chega
até você!
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DOCENTES
Alexandre Alves dos Santos: Graduado em administração pelo Centro
Universitário Alves Faria. Especialista em Gestão de Projetos pelo IPOG.
Mestrando em Administração com Ênfase em Comportamento do
Consumidor pela ESPM.

Eduardo de Oliveira Torquete: Graduado em Filosofia com mérito pela
Universidade Federal do Paraná. Graduado em Gestão Financeira pela
ESIC Business & Marketing School. Especialista em Inteligência
Competitiva e Inovação em Marketing pela UNESA.

Jéssica Florinda Amorim: Graduada em Psicologia pelo Centro
Universitário Alves Faria. Especialista em Terapia Cognitivo-
Comportamental pela Capacitar.

Larissa Rodrigues Faria: Graduada em Psicologia pela Universo.
Especialista em Docência Universitária pela Faculdade Delta.
Especialista em Psicologia Clínica e Complexidade Humana pelo
Instituto Psicologia Goiânia. Mestranda em Psicologia Clínica e Cultura
pela Universidade de Brasília.

Leonardo Ferreira Faria: Graduado em Psicologia pela PUC Goiás.
Especialista em Psicologia Jurídica e Especialista em Neuropsicologia
pela PUC Goiás. Especialista em Criminologia pela UFG. Mestrando em
Ciências Criminológicas e Forenses pela UCES (Argentina).

Lorena Fleury de Moura: Graduada em Psicologia, Especialista em
Psicopatologia, Mestre e Doutora em Psicologia pela PUC Goiás.

Psicólogo (CRP 09/9447) graduado pela Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (Brasil) com ênfase em pesquisa clínica, com período sanduíche
e formação em Terapia de Casais e Famílias pela Universidad Católica Del
Norte (Chile). Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás,
com ênfase em bases históricas e epistemológicas.

COORDENAÇÃO
Murillo Rodrigues dos Santos

Coordenador

Doutorando em Psicologia Clínica e Cultura pela
Universidade de Brasília. Possui formações em
diversas instituições nas áreas de gestão,
empreendedorismo e políticas (públicas, sociais
e empresariais) como a Escola Superior de
Administração Pública de São Paulo (ESAE-SP)
da Fundação Getúlio Vargas (Brasil), Finnova
Foundation (Bélgica), Fundación Botín
(Espanha), Brown University e Harvard University
(EUA). Afiliado Internacional da Associação
Americana de Psicologia (APA). Diretor do
Instituto Brasileiro de Psicologia.
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ESPECIALIZAÇÃO

Psicologia Clínica e Psicopatologia
Marilza Vanessa Rosa Suanno: Graduada em Pedagogia pela UFG.
Especialista em Planejamento Educacional pela Universo. Mestre em
Educação pela PUC Goiás. Doutora em Educação pela Universidade
Católica de Brasil.

Marina de Moraes e Prado Morabi: Graduada em Psicologia pela PUC
Goiás. Especialista em Psicologia Clínica pela PUCRS. Especialista em
Psicologia da Saúde e Hospitalar pela ACCG. Mestre em Psicologia pela
PUCRS. Doutoranda em Psicologia pela PUC Goiás.

Murilo Ferreira Caetano: Graduação em Medicina, Aperfeiçoamento em
Transtornos de Humor, Especialização/Residência Médica em
Psiquiatria e Mestrado em Ciências da Saúde pela UFG.

Murillo Rodrigues dos Santos: Graduado em Psicologia pela PUC Goiás,
com período sanduíche pela Universidad Católica del Norte (Chile).
Mestre em Psicologia pela UFG. Doutorando em Psicologia Clínica e
Cultura pela Universidade de Brasília. 

Paula Maria Trabuco Sousa: Graduada em Psicologia pela PUC Goiás.
Mestra em Educação pela PUC Goiás. Doutoranda em Psicologia Clínica
e Cultura pela Universidade de Brasília.

Ricardo Henrique Almeida Barbosa: Graduado em medicina pela
Universidade de Uberaba, residência em Genética Médica pela
Universidade Federal de São Paulo. Título de Especialista pela
Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica.

Roberto Ribeiro de Moura: Graduado em Psicologia pela PUC Goiás.
Especialista em Psicologia Hospitalar pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Araújo Jorge. Especialista em Dor pelo Instituto
Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

Sam Hadji Cyrous: Graduado em Psicologia pela Universidade do
Algarve (Portugal). Especialista em Docência do Ensino Superior pela
Faculdade Brasil Central. Especializando em Logoterapia pelo IPOG.
Mestre em Psicoterapia Relacional pela Universidad de Sevilha
(Espanha). Doutorando em Psicologia Clínica e Cultura pela
Universidade de Brasília.

Taciara Teixeira de Oliveira: Graduada em Psicologia pela PUC Goiás.
Especialista em Terapia Sistêmico-Construtivista e Psicodramática pela
PUC Goiás.

Vannuzia Leal Andrade Peres: Graduada em Psicologia pelo UniCEUB.
Possui aperfeiçoamento em Metodologia Aplicada à Antropologia
Social pela Pontificia Universidad Catolica del Ecuador. Especialista em
Psicodrama Terapêutico e Especialista em Terapia de Casais e Famílias
pela SOGEP. Mestra em Educação pela UFG. Doutora em Psicologia pela
Universidade de Brasília. Pós-Doutorado em Psicologia pela
Universidade de Brasília. D
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A DALMASS é uma empresa especialista em Pós-graduação lato
sensu nas áreas de Gestão, Saúde, Psicologia, Farmácia,  Estética,
Direito, Engenharia, Nutrição, Perícia, Meio Ambiente,
Contabilidade, Liderança & Compliance, Gestão de Negócios  e
Comunicação. 

Referência na oferta de cursos de especialização na Região Norte
do país, em cidades como Belém, Marabá, Santarém e Macapá, a
DALMASS é referência de mercado em suas áreas de atuação pelo
ensino de credibilidade e networking que gera resultados para
mais de 3.000 alunos certificados e em formação. 
 
Focada em melhorar a empregabilidade e a atualização
profissional de seus alunos, a empresa valoriza o corpo docente
que tem comprovada experiência acadêmica e importante
atuação profissional. A sala de aula serve como um laboratório
para vivências, troca de experiências entre discentes e docentes.
Existem também dias de campo e atividades práticas fora de sala
de aula. Tudo isso para atender à necessidade dos pós-graduandos
em agregar valor à sua carreira. 
 
Outro diferencial da empresa é a capacidade de atrair e se associar
a lideranças de renome, por meio de parcerias com associações,
entidades de classe, empresários regionais e formadores de
opinião. Como consequência, tornou-se uma Escola de
Especialização, capaz de fomentar as melhores práticas no
mercado de trabalho e certificar profissionais a partir da
credibilidade, inovação e responsabilidade.

QUEM É A DALMASS
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