
Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
Ensino via remota para todo Brasil 
Reconhecido pelo MEC 
 
 Início 16 de setembro de 2022 
                  (Nós termos da Resolução CNE/MEC nº 01/2018). 
 
 
 
 
I- Apresentação: 
Duração do curso: 24 meses 2 anos 
18 meses aulas teóricas sendo: 
12 meses arte terapia 
6 meses técnicas integrativas e complementares 
12 meses estágio supervisionado 
Carga horária total: 680 horas 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
 
 Visa formar arteterapeutas - profissionais de saúde com ampla capacidade de atuar no 
Sistema Único de Saúde (SUS); 
Seguindo a construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares do SUS (PNPIC); 
Seguindo as diretrizes e recomendações de várias conferências nacionais de saúde e das 
recomendações da organização Mundial da saúde (OMS).  
 
Estando de acordo com a Portaria nº 849, de 27 de março de 2017 - do ministério da saúde 
que regulamentou as práticas integrativas e complementares de saúde. O curso tem foco 
central na arte terapia formando arte terapeutas capazes de atuar na área de saúde, com 
conhecimento básico de outras abordagens das práticas integrativas e complementares como: 
psicoterapia; a Medicina Tradicional Chinesa; Acupuntura; Medicina Antroposófica; 
Homeopatia; Fitoterapia; Meditação; Musicoterapia; Naturopatia; Reflexoterapia; Reiki; 
Shantala; Terapia Comunitária integrativa; Medicina   Ayurveda; Biodança; Dança Circular; 
Osteopatia; Quiropraxia; Apiterapia; Aromaterapia; Cromoterapia; Geoterapia e terapia de 
florais. 
 
 
 
II-Objetivos: 
 
 Objetivo Geral: 
Formar arteterapeutas profissionais de saúde na área de Práticas Integrativas e 
Complementares (PICS) com ênfase em arte terapia para atuação no sistema Único de Saúde 
com formação teórica e prática, com ampla capacidade para atuação em contexto 
multidisciplinar. Além da formação em arteterapia nosso aluno terá noções nas técnicas de 



Medicina Tradicional Chinesa; Acupuntura; Medicina Antroposófica; Homeopatia; Fitoterapia; 
Meditação; Musicoterapia; Naturopatia; Reflexoterapia; Reiki; Shantala; Terapia Comunitária 
integrativa; Medicina   Ayurveda; Biodança; Dança Circular; Osteopatia; Quiropraxia; 
 Apiterapia; Aromaterapia; Cromoterapia; Geoterapia e terapia de florais. 
 
 Objetivos Específicos: 
 
A). Formar profissionais da arteterapia com conhecimentos básicos 
de atuação na área de saúde com o  conhecimento teórico-prático referente às diferentes 
abordagens e linguagens expressivas e criativas para emprego no sistema Único de Saúde SUS. 
 
B). Ensinar aspectos teóricos das 
 Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
 
C). Ensinar noções básicas de 
 Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura; Medicina Antroposófica; Homeopatia; Fitoterapia; 
Meditação; Musicoterapia; Naturopatia; Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária 
integrativa;  medicina   Ayurveda; Biodança; Dança Circular; Osteopatia, Quiropraxia; 
 apiterapia; aromaterapia; cromoterapia; geoterapia e terapia de florais. 
 
D) - Inserir os participantes à um conjunto de vivências expressivas, que lhes permitam 
adquirir e utilizar um maior número de competências em contexto profissional na área de 
saúde. 
 
 
III- Justificativa: 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
visa formar profissionais de saúde com ampla capacidade técnica, humanizados, com visão 
holística da saúde e do cuidado. A realidade da área de saúde hoje exige qualidade de 
atendimento em serviços integrados de saúde. 
A Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) mostram resultados amplos na 
prevenção, em cuidados de atenção primária a saúde, melhorando na vida de um paciente sua 
autoestima, o comprometimento com um tratamento de saúde, sua aderência aos 
tratamentos de saúde e a relação terapeuta/ médico- paciente, em todo sistema de saúde. 
 
Hoje a sociedade busca melhoria de qualidade de vida e tornou se cultura na sociedade a 
busca de práticas integrativas e complementares, no cuidado do corpo, da mente do espírito 
por meio de técnicas de saúde. Ao mesmo tempo existe uma escassez de profissionais 
formados com titulação reconhecida, mostrando um gigantesco campo de trabalho muito 
pouco explorado. 
A pós-graduação segue os parâmetros estipulados pela União Brasileira de Associações de 
Arteterapia - UBAAT, conforme a Resolução 
UBAAT nº 001/2013 e a Resolução UBAAT nº 002/2013, tendo como matriz curricular as 
seguintes disciplinas: 
        
a) Fundamentos da Arteterapia: introdução, panorama geral, história e teorias; 



b) Linguagens e Práticas Em Arteterapia; 
c) Fundamentos Da Arte: História da arte; criatividade; linguagens artísticas diversas como 
Teatro, Expressão Corporal, Música e Poesia, com predominância e aprofundamento nas Artes 
Visuais; 
d) Fundamentos Psicológicos e Psicossociais: Fundamentos da teoria psicológica que embasa o 
curso; postura terapêutica; Ética no exercício terapêutico; ciclos de desenvolvimento humano; 
noções de psicossocial; 
 e) Psicopatologia; 
 f) Estágio (Prática Em Arteterapia) e Supervisão; 
  g) Trabalho De Conclusão De Curso - TCC, Monografia ou Artigo de acordo com as normas 
científicas da ABNT. 
 
 
 
 
 
 
 
IV- EXIGENCIAS DO MERCADO 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arte terapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
responde a uma exigência de mercado, na qual ocorre uma falta de profissionais qualificados 
com titulação reconhecida em uma área que contempla a atenção primária a saúde em um 
sistema complementar de saúde que integra vários saberes.  Assim procuramos criar um curso 
que contempla aspectos teóricos que vão formar um terapeuta da arte terapia com amplas 
noções das demais técnicas integrativas e complementares, com ampla capacidade de atuar 
integrando saberes em um sistema de saúde que observa o ser humano em seus aspectos bio- 
psico- sociais promovendo qualidade de vida. 
 
Profissionais com titulação reconhecida vão ser o diferencial nos 
futuros concursos da área de saúde nos municípios, estado, federação, em 
especial pela novidade e reconhecimento da área que integra várias 
técnicas de saúde. 
 
V- Público alvo-  PERFIL DOS INTERESSADOS A UMA VAGA 
 
Profissionais graduados de todas as áreas interessados em atuar na área de saúde. 
Estudantes da área de saúde cursando o último ano de sua graduação. 
 
VI- Disciplinas do curso/ matérias integradas: 
 
DISCIPLINA 
Carga horária 
Professores responsáveis pela disciplina 
 
1) Fundamentos da Arteterapia. 
 60 horas 



 
2)Psicologia Analítica e Processos Criativos 
Fundamentos Psicológicos e Psicossociais. 
60 horas 
 
3) Semiologia da saúde.  
 Saúde e doença física e mental diagnóstico anamnese, noções de atendimento 
psicopatologia. 
90 horas 
 
 
4) Fundamentos Da Arte: História da arte; criatividade; linguagens artísticas diversas como 
Teatro, Expressão Corporal, Música e Poesia, com predominância. 
60 horas 
 
5) Linguagens e Práticas em Arteterapia. 
90 horas 
 
6)  Práticas Integrativas e Complementares (PICS). 
60 horas 
 
7) Estágio - Prática em Arteterapia. 
100 horas 
 
8) Supervisão e estudos de casos clínicos. 
100 horas 
 
9) Metodologia cientifica de Pesquisa. 
60 horas 
 
Total: 680 horas 
 
 
VII- DIFERENCIAL DO CURSO 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arte Terapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
visa formar arte terapeutas com foco para atuação na área de saúde, saúde mental em CAES, 
CAPS, UPAS, pronto socorro, hospitais, na atenção primária a saúde. É um curso que integra a 
arte terapia a área de saúde envolvendo formação teórica e a prática com estágio 
supervisionado, e titulação reconhecida pelo MEC. 
 
 
VIII Carga horária e certificação: 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arte Terapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
 
Terá a duração de 24 meses 2 anos 



Sendo: 
 
A)18 meses aulas teóricas 
    12 meses arte terapia 
    6 meses técnicas integrativas e complementares 
B)12 meses estágio supervisionado 
    -Estágio (iniciando ao final do primeiro semestre de curso) 
C) supervisão e estudo de casos clínicos com monitoria 
    (Iniciando ao final do primeiro bimestre de curso) 
 
Carga horária total: 680 horas 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
vai oferecer ao aluno que concluir todos pré-requisitos a titulação de arte terapeuta com 
formação em técnicas integrativas e complementares, pós-graduado em arte terapia e 
práticas integrativas e complementares pelo Instituto Olhos da Alma Sã e FASEM Faculdade 
Serra da Mesa. 
 
IX- Do material didático e da estrutura do curso: 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
ocorre via remota com amplo debate com professores altamente qualificados de várias 
regiões do pais. O aluno pode assistir as aulas no conforto de sua casa. As aulas são gravadas e 
por um mês o aluno pode rever as aulas para fixar o conteúdo. 
O ensino via remota é semipresencial com a participação ao vivo dos 
professores e monitores. 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
emprega uma abordagem científica multidisciplinar, teórica e vivencial. A formação é dividida 
em módulos Teórico-Práticos e Ateliers Vivenciais, permitindo aos diversos formandos 
vivenciarem os efeitos das técnicas e metodologias neles próprios para assim conseguirem 
aplicá-las em contexto profissional no SUS ou em 
outras instancias da saúde. 
Além das aulas teóricas expositivas o aluno passará por um estágio 
prático supervisionado. 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e   Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
Terá aulas mensais 1 final de semana por mês sendo aulas as sextas feiras 
das 19:00 as 22:00 horas e aos sábados das 08:00 as 18:00 horas( com 2 horas de intervalo 
para almoço). Durante todo curso ocorrem atividades complementares que o aluno poderá 
fazer em seu tempo livre- vídeo aulas, lives, debates, seminários, textos e questionários. 
 
As supervisões e estudo de caso clínico ocorrem as quartas-feiras das 
20:00 as 22:00 horas e as sextas das 13:00 às 15:00 horas. 
 
O aluno vai receber a cada bimestre apostilas com textos e artigos do 
curso no formato digital. Todo sistema de ensino é acompanhado pela 



coordenação, por monitores e supervisores. 
 
X- Da seleção e matrícula: 
 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
 
Iniciará as inscrições a partir de junho de 2022. As aulas iniciam em 
16 de setembro de 2022. As entrevistas da seleção ocorrem na primeira 
semana de setembro de 2022. 
 
A seleção ocorrerá por meio de entrevistas via remonta e avaliação de uma carta de intenções 
na qual o candidato citará suas motivações para participar de nossa pós-graduação. 
 
XI- Da avaliação no curso: 
A Pós-Graduação Lato Sensu em Arteterapia e Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
bem como todos demais cursos do Instituto Olhos da Alma Sã empregam uma avaliação 
constante e continua 360 graus. 
 
Nossos alunos são avaliados por seu desempenho pelos usuários da clínica social Jung Brasil; 
pelos colegas de atuação profissional nas inúmeras atividades em grupo; pelos supervisores e 
professores. 
Nossos alunos são acompanhados pelos professores, colegas, monitores 
Pela coordenação constantemente visando garantir o melhor aproveitamento 
possível de todo curso. 
 
 
XII- Do artigo de conclusão de curso: 
 
Para obter a titulação na pós-graduação o aluno deverá produzir um 
artigo científico . 
Ao final do primeiro ano de aula teórica o aluno para receber sua 
certificação deverá desenvolver um artigo contendo de 30 a 60 páginas 
incluindo as referências bibliográficas seguindo as normas da ABNT. 
 
   O prazo máximo para entrega do artigo será até o último mês (os 24 meses) do curso. 
   O artigo poderá ser feito individualmente ou em dupla. 
   Os melhores artigos podem ser publicados em revistas científicas ou periódicos. 
 
 
XIII- Coordenadores do curso: 
 
 Coordenador Prof. MS. Jorge Antônio Monteiro de Lima -  GO 
Analista Junguiano membro da AJB (Associação Junguiana do Brasil) pelo (IJBsb- Instituto 
Junguiano de Brasília), vinculado à IAAP International Association for Analytical Psychology 
(2021); Mestre em antropologia social pela UFG (2014); Especialista em psicologia Junguiana 
pelo IBEHE/UNAERP (1998); Psicólogo formado pela Universidade Paulista (1994) com 
atendimento clínico presencial e online; Fundador e presidente do Instituto Olhos da Alma Sã 



(1997); Fundador e Coordenador da clínica social Jung Brasil (1998); Fundador e coordenador 
do G.A.S.M. Grupo de apoio em saúde mental (1999); Coordenador da campanha Pela Vida - 
setembro amarelo (2019/2021). Coordenador e professor dos cursos de pós-graduação lato 
senso em psicologia analítica, imaginário e prática clínica da FASEM e do Instituto Olhos da 
Alma sã; Curso de pós-graduação lato sensu em saúde mental de base analítica da FASEM e do 
Instituto Olhos da Alma sã; curso de formação em psicologia clínica de base humanista. 
Pesquisador na área de saúde mental, imaginário, psicologia e religião, prática da psicoterapia 
e inclusão Consultor de Psicologia do filme: "Por que você não chora?" De Cibele Amaral 
(2019). 
 
Profa. Ms. Ivana Lúcia Hilgenberg Guimarães Vieira PR 
Mestre em Psicologia Analítica pela UFPR, graduada em Psicologia, Terapeuta artística 
antroposófica, docente no Instituto Olhos da Alma Sã, psicóloga clínica. Psicóloga 
colaboradora no escritório de Saúde Mental da USP. Arte terapeuta membro da UBAAT. 


