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AVANÇADAS

EDUCAÇÃO 

OBJETIVO

EXPERIÊNCIA

Seguir atuando através dos parâmetros e critérios da psicologia

clínica e psicossomática em hospitais e clínicas, dando suporte aos

setores de atendimento ambulatorial, pronto atendimento ou

internação.

HABILIDADES

PACOTE OFFICE

AVANÇADAS

INGLÊS

AVANÇADAS

ESPANHOL

AVANÇADAS

MANEJO CLÍNICO

AVANÇADAS

LIDERANÇA E ESPÍRITO DE EQUIPE

2006 – 2018
Setting terapêutico

Atua como Terapeuta através da Hipnose

Ericksoniana & Programação Neurolinguística

Sistêmica, realizando atendimentos em

consultório e atendimentos domiciliares para

pessoas com transtornos psicológicos e

dificuldade de locomoção. Consagra-se como

especialista na área da PNL Sistêmica através

de publicações importantes do segmento.

2018 – 2020
Clínica Psicologia

Atua em sua própria clínica como psicóloga

clínica, dentro do campo da psicossomática,

através de uma visão mais humanista-

existencial, com manejos clínicos voltados para

traumas, vícios e fobias.

2014 – 2018
Bacharel Psicologia

Recebe seu bacharel em psicologia pelas

Faculdades Unidas Metropolitanas (FMU-SP).

2011 – 2013
Master Practitioner

Practitioner

Formação em Programação Neurolinguística

com duração de 328 horas, elaborado pela

NLPUniversity e ministrado pelo Instituto PAHC

de Programação em Autoconhecimento e

Comunicação com ênfase nas técnicas básicas

para detecção, utilização e modificação da

experiência subjetiva humana.

2019 – 2020
Mestrado Psicologia

Inicia seu mestrado na PUC-SP e conquista

uma bolsa CAPES, como pesquisadora dentro

do Laboratório de Estudos sobre Saúde e

Sexualidade, do Núcleo de Psicossomática e

Psicologia Hospitalar da PUC-SP.

2018
Trainer

PNLSistêmica

Formação como Trainer em Programação

Neurolinguística com duração de 100 horas,

elaborado pela NLPUniversity e ministrado pelo

Instituto PAHC de Programação em

Autoconhecimento e Comunicação. Adiquirindo

proficiência em estabelecer e manter o rapport

com grupos, preparar e organizar seminários,

fazer apresentações, desenhar exercícios e

supervisioná-los, conduzir demonstrações e

fazer fechamento de seminários.

PUBLICAÇÕES

2016
Ferramentas da PNL

Editora Leader

Coautora do livro “Ferramentas da PNL”. Com

o capítulo: A Pesquisa Transderivacional. Uma

viagem no tempo, através do tempo, no seu

tempo. Obra que pontua um marco na história

da Programação Neurolinguística do Brasil, a

qual se celebra o desenvolvimento desta

abordagem teórica juntamente com

depoimentos dos profissionais do ramo.

2015
PNL nas Organizações

Editora Leader

Também é coautora do livro “PNL nas

Organizações” com o capítulo “Autopoiesis a

favor da Geratividade”. Realização do Instituto

PAHC - Sociedade Brasileira de Comunicação

e Autoconhecimento e Editora Leader. Com a

coordenação da Dr.a Deborah Epelman e Sueli

Cassis.

2014
PNL para Professores

Editora Leader

Coautora do livro “PNL para Professores” com

o capítulo “Estilos de Aprendizagem e

Apadrinhamento”. Realização do Instituto

PAHC - Sociedade Brasileira de Comunicação

e Autoconhecimento e Editora Leader. Com a

coordenação da Dr.a Deborah Epelman e Sueli

Cassis.


