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TÍTULOS ACADÊMICOS___________________________________________________________________ 

- Graduação no Curso de Psicologia na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – 

Assis/SP, com início em 2006 e término em 2010.  

 

- Aprimoramento Profissional na área de Psicologia no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras 

Drogas (CRATOD) – Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, com início em Março de 2011 e término em 

Fevereiro de 2012. 

 

- Especialização em Saúde Mental da Infância e Adolescência na UNIFESP, com inicio em outubro de 2013 e 

termino em 2015. 

 

- Aperfeiçoamento em Neuropsicologia pelo Centro Paulista em Neuropsicologia, com início em Março de 

2017. (em andamento) 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL_____________________________________________________________ 

- Idealizadora do projeto “Começando a voar”  

Inicio em Julho de 2016 até a presente data.  

Descrição do projeto:  

Começando a voar é um projeto para acolhimento e descoberta das melhores formas de vivenciar a adolescência 

como uma jornada de aprendizado, crescimento e preparo para uma vida adulta mais equilibrada e satisfatória. 

Contribuindo com adolescentes, familiares e educadores para o desenvolvimento de suas potencialidades, 

estimulando uma convivência mais harmônica, a construção da autonomia, a compreensão e manejo das 

emoções. 

 

- Psicóloga - Autônoma - São Paulo –SP. 

Inicio em junho de 2013 até a presente data.  

Principais atividades desenvolvidas:  

Atendimentos particulares de psicoterapia pra adolescentes e adultos. Orientação a pais. Realização de palestras 

e workshops para empresas, escolas e ONGs. 

 

- Docente convidada no curso de Acompanhamento Terapêutico na Dependência Química – Primeira edição 

(GREA – IPQ) 

Principais atividades desenvolvidas: Ministradas duas aulas no segundo modulo do curso, sobre dispositivos de 

saúde, legislação e contextos de atuação do AT na saúde e sistema judiciário.   
 

- Psicóloga em escola particular – Autônoma – São Paulo, SP.  

Início em Setembro de 2016 até Julho de 2017. 

Principais atividades desenvolvidas:  

Escola de contra turno onde trabalho com crianças e pré-adolescentes: relacionamentos pessoais, mediação de 

conflitos, habilidades socioemocionais e questões escolares. Com um olhar individualizado para as necessidades 

dos mesmos. Além de orientação a pais. 

 
- Técnica de Álcool e Drogas da Unidade de Acolhimento Adulto Especial Jabaquara (coordenação) – São 

Paulo, SP. 



Inicio em Abril de 2013 até a julho de 2016. 

Atividades principais desenvolvidas: 

Orientação à moradores para reinserção em mercado de trabalho, reaproximação de vínculos familiares 

fragilizados, reinserção social, trabalhar auto estima, organização financeira, execução de tarefas comuns 

necessárias ao morar sozinho, coordenação de equipe. Reuniões periódicas para discussão de casos com 

equipamentos da rede, com Redutores de Danos que acompanham moradores e com supervisão técnica da região 

sudeste. Elaboração de ações e construção do serviço junto a rede da Saúde e Assistência; intervenções com 

pessoas em situação de rua da região, matriciamento de UBS e papel ativo no fortalecimento da rede. 

 
- Psicóloga no CAPS AD Prates – São Paulo, SP. 

Início em Março de 2012 e término em Abril de 2013. 

Atividades principais desenvolvidas: 

Realização grupos de psicoterapia; acolhimento multiprofissional; atendimentos individuais com adultos e 

adolescentes (psicoterapia e atendimentos breves); oficinas terapêuticas para adultos e adolescentes; busca ativa 

de pacientes; trabalho em equipe multiprofissional; trabalhos de prevenção ao uso de álcool e outras drogas; 

entrevistas psicológicas e anamneses; discussões de casos frequentes com equipe e mini equipes; trabalho com 

parceria da Assistência Social tanto em atendimentos quanto intervenções mais pontuais e até mesmo buscas 

ativas; estruturação inicial do serviço como um todo e de projetos (tabaco e Caps na rua); organização de 

eventos; participação em reuniões externas para parcerias e desenvolvimento de melhores fluxos; reuniões 

semanais com equipe. 

Motivo da saída da instituição: Promoção de trabalho 

 

- Tutora do Curso Supera 4ª edição (Sistema para detecção Uso abusivo e dependência de substancias 

Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento). 

Inicio em Fevereiro e término em maio de 2012. 

Carga horária de 120 horas. 

 

- Aprimoramento Profissional na área de Psicologia no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras 

Drogas (CRATOD) – Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.  

Início em Março de 2011 e término em Fevereiro de 2012. 

Carga horária de 40 horas semanais  

Atividades principais desenvolvidas: 

-Realização grupos de psicoterapia; grupos de acolhimento; grupos de família; grupos de mulheres; grupos de 

adolescentes; grupos de tabaco; grupos de confrontação; atendimentos individuais (psicoterapia e atendimentos 

breves); oficinas terapêuticas; trabalho em equipe multiprofissional; trabalhos de prevenção ao uso de álcool e 

outras drogas; entrevistas psicológicas, anamneses e acolhimentos; participação em reuniões com outras 

instituições da comunidade para parcerias; grupos de estudo, monografia, aulas, seminários, supervisão, 

transcrição de grupos e atendimentos, discussão de casos, e reuniões de equipe.  

 

- Oficineira voluntária do Projeto “Vamos Combinar”: Oficinas sobre sexualidades e cuidados de si, 

realizado através da parceria do Grupo Integrado de Atenção e Prevenção à DST, HIV/AIDS e Tuberculose – 

GIPA, Assis/SP e Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Sexualidade – NEPS, Assis/SP. 

Inicio em 01 de março e término em 30 de novembro de 2008. 

Carga horária de 65 horas. 

Atividades principais desenvolvidas: 

- Desenvolvimento de oficinas semanais com alunos da 7ª série da escola estadual Prof° Léo Pizzato da cidade 

de Assis. Foram abordados temas referentes a sexualidades, cultura, cidadania, mídia, adolescência, cuidados de 

si, drogas e prevenção por meio de dinâmicas de grupo, filmes, discussões e música. Como extensão do projeto, 

a atividade também foi realizada, de forma mais pontual, no Centro de Referência da Assistência Social/ CRAS 

de Cândido Mota, com o grupo de convivência Infanto-juvenil. 

 

ESTÁGIOS – Curriculares e Extracurriculares _________________________________________________  

- “Atendimento Psicológico a Dependentes Químicos e familiares” (Curricular) 



Local: CIAPS (Centro de Atenção Psicossocial de Assis-SP) 

Carga Horária: 255 horas. 

 

- “Atendimento Psicológico com Equipe da Saúde da Família” (Extra Curricular) 

Local: ESF- Parque Universitário de Assis-SP. 

Carga Horária: 120 horas. 

 

- “Psicopedagogia e desenvolvimento infantil e saúde do escolar” (Curricular) 

Local: Centro de Pesquisa e Psicologia aplicada da Faculdade de Ciências e Letras- UNESP/ Assis-SP. 

Carga Horária: 213 horas. 

 

- “Psicologia Hospitalar” (Curricular) 

Local: Setor de Oncologia do Hospital Regional de Assis-SP. 

Carga Horária:  175 horas. 

 

- “Psicologia Hospitalar” (Extra Curricular) 

Local: Fundação Amaral Carvalho, Jaú-SP. 

Carga Horária:  96 horas. 

 

- Iniciação Científica – Bolsista FAPESP 

Realização de Iniciação Científica com Bolsa FAPESP (processo 09/51146-0) de julho de 2009 a dezembro de 

2010 com o Projeto de Pesquisa intitulado “Consumo de drogas psicoativas por adolescentes estudantes dos 

municípios de Assis e Cândido Mota - SP” 

Resumo de atividades desenvolvidas: 

- Contato com a Diretoria de Ensino de Assis e com as escolas da amostra selecionadas para participarem da 

pesquisa. Levantamento, através de aplicação de questionários, e análise de dados epidemiológicos sobre 

comportamentos de saúde relacionados ao uso de drogas licitas e ilícitas de 1.047 adolescentes escolares do 

ensino médio e fundamental da rede pública de ensino nos municípios de Assis e Cândido Mota-SP. 

 

OUTROS CURSOS/CAPACITAÇÕES _______________________________________________________ 

 

2015 

Curso de Capacitação e Aprimoramento de Conciliadores e Mediadores Judiciais e Extrajudiciais 

Instituição Promotora: Jus Postulandi Instituto de Estudos e Pesquisas 

 

Curso “Histórico e Epidemiologia do uso de drogas: Visão reducionista da doença à política de Atenção à 

Saúde Mental, Alcool e Outras Drogas” 

Instituição Promotora: Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, Escola Municipal de Saúde 

 

Curso de Justiça Restaurativa 

Instituição Promotora: CDHEP, Centro Cultural da Juventude, Prefeitura de São Paulo, Observatório da 

Juventude, CDHS 

 

2014 

Meditação como instrumento de promoção prevenção e assist. em saúde: cuidando de quem cuida 

Instituição Promotora: Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste 

 

Curso de Formação do Programa de Prevenção ao Uso de Alcool, Tabaco e outras Drogas- #Tamojunto 

Instituição Promotora: Coordenação Geral de Saúde Mental, Alcool e Outras Drogas do Ministerio da Saúde e 

UNODC. 

2013 

III Curso Básico de Psicopatologia e Psicofarmacologia 



Instituição Promotora: Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP- São Paulo/SP 

 

2012 

VIII Encontro da MTHPIS – Dança Circular 

Instituição Promotora: Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

2011 

Curso de Expansão Cultural: “A família no Judiciário”  

Instituição Promotora: Sedes Sapientiae 

 

Capacitação: “Capacitação em Abordagens Grupais no Tratamento da Dependência Química” 

Instituição promotora: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas (CRATOD) – Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo. 

 

Capacitação: “Capacitação Básica em Tabagismo” 

Instituições promotoras: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas (CRATOD) - Secretaria da 

Saúde. 

 

2009 

Curso de extensão universitária “Interfaces entre a Psicologia e Assistência Social”. 

Instituições promotoras:Pró-Reitoria de Extensão Universitária/PROEX e Universidade Estadual Paulista- 

UNESP/Assis. 

 

Minicurso “Capacitação de profissionais para o trabalho com vítimas de violência”.  

Instituição promotora: Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada, UNESP/Assis. 

 

Curso de Extensão “Formação de atores sociais: articulando a rede de instituições e políticas públicas na 

área da infância e adolescência”. 

Instituições promotoras: Núcleo de Estudos sobre Violência e Relações de Gênero –NEVIRG ,UNESP/ Assis e 

Associação Filantrópica Nosso Lar – Assis, SP. 

 

2008 

Minicurso “Um olhar da Psicologia Social sobre a Violência”. 

Instituição promotora: UNIP, Assis/SP 

 

 

IDIOMAS/INFORMÁTICA__________________________________________________________________ 

- Inglês: Avançado. 

- Informática: Conhecimentos avançados em Word, Excel, PowerPoint, Software e Hardware. 

 

 

Laís Stocco Zancanaro 

São Paulo, 24 de Janeiro de 2018. 


