INSTITUTO DE TERAPIA
FAMILIAR DE SÃO PAULO
O Instituto de Terapia Familiar de São Paulo é uma associação civil sem fins lucrativos, fundado em 1990, a
partir do interesse de um grupo de profissionais em contribuir com a formação de pessoas que se dedicavam
ao trabalho com famílias. Desde então, difunde conhecimento sob o enfoque da visão relacional sistêmica e
sua evolução integrando as terapias pós-modernas.
Nossos cursos são destinados a profissionais que desejam se especializar no atendimento a famílias e casais,
bem como a todos que trabalham com famílias em diversos contextos, como em projetos institucionais e
políticas públicas, consultório, escolas, etc.
O olhar para as relações humanas, potencializando indivíduos, famílias e comunidades, faz com que os
alunos possam também acompanhar e capacitar equipes de trabalhadores sociais/ educadores/empresas/
ONGs, multiplicando o conhecimento adquirido no curso.

III. ANO CLÍNICO Encontros destinados ao

CURSOS 2018
I. FORMAÇÃO EM TERAPIA DE CASAL E
FAMÍLIA Este curso é teórico prático com

atendimentos de famílias e casais a partir
do segundo ano. Participando de conversas
colaborativas e dialógicas o aluno discutirá
a teoria e vivênciará a prática, nas trocas de
experiências, dinâmicas e atendimentos clínicos,
desenvolvendo a postura relacional sistêmica.
Construiremos com o grupo a passagem da
visão de mundo tradicional para a visão que
contempla a complexidade, a instabilidade e a
intersubjetividade como pressupostos, e sairemos
do foco individual para o foco relacional. Trabalhar
e cuidar da “pessoa” do terapeuta é nossa
preocupação durante todo o curso.
Duração: 2,5 anos teórico/prático, e 6 meses
para preparação de monografia e atendimentos
adicionais. | Investimento: 12 parcelas anuais
de R$770,00, reajustadas anualmente. | Aulas
semanais de 4 horas

II. CAPACITAÇÃO: TRABALHANDO COM
FAMÍLIAS Os participantes serão apresentados

a abordagem relacional sistêmica e através de
aulas teóricas e práticas poderão se aprofundar
/aprimorar no conhecimento das dinâmicas
familiares o que os auxiliará em seu trabalho com
comunidades e famílias em diversos contextos.
Nossa metodologia de trabalho inclui exemplos de
nossa prática, procurando demonstrar aos alunos
como perguntar e desenvolver uma escuta genuína
e conversas transformadoras.
Duração: 1 ano | Investimento: 10 parcelas mensais
de R$440,00 | Aulas quinzenais de 4 horas

aprimoramento de terapeutas familiares que já
terminaram a formação, mas tem interesse em
aprofundar conceitos teóricos aplicados à prática.
Serão realizados atendimentos supervisionados
e em paralelo a discussão de textos sobre temas
relacionados aos casos atendidos.
Duração: 1 ano | Investimento: 10 parcelas mensais
de R$440,00 | Aulas quinzenais de 4 horas

IV. CAPACITAÇÃO: TRABALHANDO COM
FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE Metodologia
para trabalho com famílias em vulnerabilidade
em Comunidades: mudança de olhar e Manejo
de Grupos. A valorização do protagonismo e
da autonomia das pessoas no enfrentamento
das situações cotidianas que impactam os
relacionamentos interpessoais é uma estratégia
para o fortalecimento de vínculos entre as
pessoas no grupo familiar, entre as famílias e
na comunidade. No grupo é possível reconhecer
os recursos e competência das pessoas nas
histórias de vida que são compartilhadas,
refletir sobre as vulnerabilidades não só
como problemas individuais, mas como
fenômenos sociais. A reflexão passa também
pela importância da participação social, na
conquista e na garantia de direitos, em uma
nova visão da realidade e no despertar de
competências. A capacitação para o trabalho
com grupos, por meio do desenvolvimento de
oficinas e de orientações técnicas, resultará
na obtenção de instrumentos qualificados e no
aprimoramento da ação dos profissionais.
Duração: 5 encontros de 4 horas | Primeira
turma: 1º, 2, 16, 23 de fevereiro e 2 de março |
Investimento: R$150,00 por encontro
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