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Resumo
Psicóloga Bárbara Catarina da Cunha Prado (CRP 06/123442),
formada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
especialista em Psicologia Hospitalar pelo InCor - HCFMUSP,
especialista em Psicologia Clínica pelo Instituto Gestalt de São
Paulo e especialista em Inteligência Emocional pela Sociedade
Brasileira de Inteligência Emocional.

Experiência

Escola da Mãe Moderna
Sócia Proprietária
fevereiro de 2019 - Present (1 ano 4 meses)
Brazil

É um ambiente de troca de saberes sobre ser mãe na era digital. Apresenta
de forma acessível uma curadoria de informações com o objetivo de
desconstruir conceitos e pré-conceitos sobre maternidade e educação,
abordando o impacto da tecnologia nas relações humanas.

Promovemos encontros, palestras e workshops presenciais e em plataformas
online, além de coaching para mulheres, atendimentos psicológicos
individuais e orientação psicológica.

Consultório particular - The Vila Nova Conceição
Psicóloga infantil e familiar
julho de 2018 - Present (1 ano 11 meses)
São Paulo Area, Brazil

Acompanhamento psicológico de crianças e orientação de pais. Trabalho
realizado com o sistema familiar das crianças, em parceria com as escolas.
Realização de grupos, cursos e palestras relacionados a educação emocional,
desenvolvimento infantil e relação familiar.

Espaço Conversa com Criança
Psicóloga Infantil
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maio de 2015 - maio de 2018 (3 anos 1 mês)

Membro da equipe Conversa com Criança, idealizada e supervisionada
pela psicóloga infantil Daniella Freixo de Faria. Trabalho realizado com
o sistema familiar das crianças, em parceria com as escolas. Realização
de atendimentos e orientações para pais e familiares. Acompanhamento
psicológico de crianças.

ACTC - Casa do Coração
Psicóloga Infantil
março de 2015 - maio de 2018 (3 anos 3 meses)
São Paulo e Região, Brasil

Acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes cardiopatas
e suas mães e/ou acompanhantes. Realização de grupos terapêuticos
multiprofissionais com mães, pais, crianças e adolescentes. Participação
em trabalhos interdisciplinares realizados na instituição. Realização de
supervisão semanal com estagiárias de psicologia. Gerenciamento e
supervisão da equipe de Serviços Terapêuticos, composta por psicóloga,
psicoterapeuta corporal e fonoaudióloga, através de discussões de casos,
reuniões periódicas e acompanhamento das atividades desenvolvidas, com
o objetivo de articular e integrar as ações desta equipe, promovendo um
atendimento proativo ao usuário. 

PIK - Pediatria e Imunização Klabin
Psicóloga Infantil
fevereiro de 2016 - setembro de 2017 (1 ano 8 meses)
São Paulo e Região, Brasil

Realização de atendimento psicológico individual a crianças, pais e/ou
cuidadores. Membro do grupo de combate a obesidade infantil da clínica
PIK, que tem como foco a promoção da saúde e prevenção de doenças nas
crianças. Participação no projeto para formação de professores: autismo nas
escolas, que tem como objetivo principal instrumentalizar e esclarecer dúvidas
frequentes dos educadores, com o olhar de diferentes profissionais da área da
educação e saúde, na tentativa de contribuir com o processo de inclusão nas
escolas.

UNIFESP
Estágio obrigatório - Psicologia da Saúde
janeiro de 2014 - dezembro de 2014 (1 ano)

Realização de acompanhamento clínico dos pacientes e familiares do
ambulatório de Neuro Oncologia, oferecendo suporte e analisando as
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demandas apresentadas por eles. Em geral, as discussões de caso com a
equipe ocorreram no próprio ambulatório, após as consultas. As atividades
de estágio se caracterizaram por acompanhar as consultas médicas, oferecer
atendimentos clínicos a pacientes e familiares com queixas emocionais
relacionadas ou não à doença. 

Morungaba - Corpo, Arte e Convivência
Estágio obrigatório - Psicologia Social
janeiro de 2014 - dezembro de 2014 (1 ano)

Encontros com pequenos grupos de convivência de jovens e adultos com
deficiências ou necessidades especiais. Realização de dinâmicas de grupo
e interações em museus, parques, cinemas, centros esportivos e teatros,
entre outros lugares. O principal objetivo era incentivar a apropriação
de si e da cidade de São Paulo, além do exercício da cidadania. Para
que eles pudessem desenvolver seus potenciais, foram colocados em
situações cotidianas, entre elas, andar de metrô e ônibus, lidar com dinheiro
e conhecer pessoas. Os encontros aconteciam uma vez por semana,
sendo quinzenalmente no Núcleo Morungaba, para a integração do grupo e
planejamento das ações, e quinzenalmente saídas para um espaço público
selecionado, com ponto de encontro no Núcleo.

ACTC - Casa do Coração
Estagiária Psicologia da Saúde
outubro de 2013 - dezembro de 2014 (1 ano 3 meses)

Realização triagem de casos novos (mães, pais e/ou acompanhantes),
além de reavaliação de casos atendidos há mais de 1 ano. Elaboração de
relatórios dos casos atendidos e discussão destes em supervisão clínica
semanal. O objetivo deste estágio foi participar do funcionamento de uma
instituição de terceiro setor, conhecer aspectos gerais das cardiopatias (físicos
e emocionais) e ampliar conhecimento teórico e prático sobre a atuação do
psicólogo em instituições do terceiro setor.

Banco Votorantim
Estagiária Recursos Humanos - Atração e Seleção
janeiro de 2013 - outubro de 2013 (10 meses)

Realização de triagem de currículos, divulgação de oportunidades,
mapeamento e recrutamento de profissionais de mercado, hunting de
profissionais executivos, contato com candidatos de todos os níveis
hierárquicos a fim de entender a experiência e convidá-los a participar
do processo seletivo, agendamento de entrevistas e reuniões, apoio na
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elaboração de relatórios e controles de processos seletivos e feedback aos
candidatos participantes do processo seletivo.

MBA Empresarial
Estagiária Recursos Humanos - Recrutamento e Seleção
agosto de 2012 - janeiro de 2013 (6 meses)
São Paulo e Região, Brasil

Realização de triagem de currículos, divulgação de oportunidades,
recrutamento de candidatos, assistência e coordenação de entrevistas
(por telefone e pessoalmente), condução de dinâmicas de grupo, análise
de competências, aplicação de testes (conhecimento geral, redação,
inglês), elaboração de relatórios sobre o perfil de candidatos, preparação e
organização de planilhas, feedback e contato com os clientes.

Formação acadêmica
SBie - Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional
Especialista em Inteligência Emocional  · (2018 - 2018)

Instituto Gestalt de São Paulo - IGSP
Especialização em Gestalt-Terapia, Psicologia Clínica · (2016 - 2018)

Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP
Especialização, Psicologia Hospitalar · (2015 - 2016)

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Psicóloga, Psicologia · (2010 - 2014)

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Ensino Médio, High School/Secondary Diplomas and
Certificates · (2007 - 2009)
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