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Curso de Especialização em Terapia de Casal e Família 

1) Modalidade: 

Turmas nos sábados, quinzenal, das 8:30hs às 12hs e às 13hs às 17:30hs. 

Início: 27 de agosto de 2016* 

* Sujeito à mudança, dependendo do fechamento da turma  

A CATHEF EXPLENDORE em parceria com a DOMUS de Porto Alegre, iniciará, em agosto de 2016, 

uma nova turma para o Curso de Especialização de Terapia de Casal e Família. Destinado a médicos, 

psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos* em Caxias do Sul. 

Este curso é reconhecido pelo MEC como curso de Especialização, pela ABRATEF e AGATEF. 

* Psicopedagogos e pedagogos receberão uma titulação diferenciada. Entre em contato para mais 

informações  

 

A DOMUS Centro de Terapia e Família é reconhecida pela ABRATEF - Associação Brasileira de 

Terapia de Família e pela AGATEF - Associação Gaúcha de Terapia Familiar - como Instituição de Formação 

para profissionais na área de casal e família. 

 

A CATHEF EXPLENDORE Centro de Saúde em Psicologia presta serviços de atendimentos clínica, 

organizacional, promove e realiza cursos desde de 1999. Atualmente conta com uma equipe 

multidisciplinar especializada na promoção crescimento individual e organizacional.  

 

O curso com aulas nos sábados quinzenais tem 02 anos e meio de duração. A modalidade do curso 

possui 600hs, incluindo: 

 Seminários teórico-clínicos 

 Supervisão relatada em grupo Supervisão direta com espelho unidirecional 

 Participação na equipe em atendimento a famílias com espelho unidirecional 

 Atendimento a famílias sem espelho unidirecional 

 Supervisão direta- realizadas em salas com espelho unidirecional (Câmara de Gesell) com 

supervisão direta de uma das coordenadoras da Instituição. 

 Supervisão relatada- realizada em pequenos grupos com uma das coordenadoras da Instituição. 

 

2) Para ingressar no Curso de Formação, o candidato deverá realizar entrevista individual, onde 

será avaliado e poderá conhecer melhor o funcionamento do curso. 

 

A agenda para a entrevista de seleção para o Curso de Formação está aberta, ligue e agende seu 

horário. A entrevista está isenta de custos.  

 

 

 

mailto:cathefexplendore@gmail.com


2 
 

Rua Pinheiro Machado, 2321 Sala 43 
95020-172 – Centro – Caxias do Sul – RS 
(54) 3028.4208 (54) 9956.3256 – cathefexplendore@gmail.com 
www.cathef.com.br 
  
 

 

 

 

Os documentos necessários para a inscrição são: 

 01 Cópia do Histórico Escolar da Graduação. 

 01 Cópia do Diploma do Curso de Graduação 

 Cópia do registro no respectivo Conselho Regional 

 Cópia do CPF 

 Cópia do RG 

 Uma foto 3x4 

 Curriculum Vitae 

 Autobiografia 

Obs: Nas mensalidades estão incluídos os seminários teórico-clínicos e todas as modalidades de 

supervisão. 

 

3) Custo Financeiro: 

Matrícula: R$ 80,00 (Para quem participa de atividades ligadas a Cathef Explendore, há isenção do custo 

da matrícula) 

Mensalidades: 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 500,00. 

 Intercâmbio - Alunos do Curso de Formação poderão fazer intercâmbio com: 

 Escuela Vasco Navarra de Terapia de Família, em Bilbao, Espanha 

Centro Isadora Duncan  

 Scuolla di Counselling Sistemico e Costruzionista, localizado em Bérgamo, Itália, 

www.centroduncan.it  

 

3) Disciplina do Curso: 

  

 Questões Sócio–históricas e Culturais da Família 

 Dinâmica Sistêmica–Relacional da Família 

 Fundamentos Epistemológicos da Intervenção Sistêmica 

 Escolas de Terapia Familiar e Técnicas de Intervenção I 

 Escolas de Terapia Familiar e Técnicas de Intervenção II 

 Metodologia de Pesquisa e Elaboração de Artigo 

 Psicologia do Desenvolvimento 

 Postura do Terapeuta 

 Psicologia do Desenvolvimento 

 Situações Específicas do Sistema Familiar 

 Trabalho de Conclusão do Curso 

 Dinâmica da Interação do Casal 

 Contrato de Interação 

 Avaliação e Tratamento 

 Esquemas Fundamentais nas Relações Conjugais 

 Aspectos Teóricos e Práticos nas Relações Conjugais 
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 Intervenções na Terapia de Casal 

 

Maiores informações pelo e-mail: cathefexplendore@gmail.com ou pelos fones:  

(54) 3028.4208 e (54) 9956.3256 
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