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15h - 16h

16h - 17h15

17h15 - 18h

18h - 19h

19h - 20h

11h - 11h40

Abertura das
atividades paralelas Antonieta Mazon 

Tranquila-Mente:
psicologia positiva
aplicada a grupos
de pacientes oncológicos
e seus familiares 

Tatiane Nicolau
Mendes

Religiosidade, crença 
e não crença: 
ao profissional 
de psicologia 
na parte da subjetividade 

Gabriel Borges
Prateado

Fundamentos 
quântico-holográficos 
da psicologia transpessoal 

Francisco Di Biase 

Valores e consciência
por meio dos tsurus  Dalila Lubiana

Psicologia transpessoal
centrada no corpo  Nilton Ferreira

Interface entre Grof
e Léo Matos: um relato 
de experiência 
da clínica transpessoal 

Norcirio Silva
Queiroz 

Melodias da presença 
e aceitação: cura 
e hermenêutica 
de uma aprendiz 
do cuidado 
integral-terapia da inteireza  

Rosângela 
Mendonça Teles

Síndrome do pânico, 
epilepsia psicogênica 
e suas raízes perinatais    

Débora Cristina 
Diógenes Andrade

A arte do 
bordado expressivo: 
uma jornada terapêutica 
na abordagem 
transdisciplinar holística 

Marissol Bueno
de Melo 

Jornada de produção 
do conhecimento 
na abordagem 
transdisciplinar holística

Thamires da 
Silva Ribeiro

Os passos do herói -  
rotas para felicidades    

Anna Beatriz
Paula

Trabalho digno: 
mais um passo 
consciente 
em prol da paz

Juliana Costa 

Os efeitos da prática 
de meditação e 
mindfulness como 
mediadores da percepção 
e reação ao estresse

Iuri Crema

Mindfulness e 
feminilidade:
uma proposta 
transpessoal

Débora Cristina 
Diógenes Andrade

Ho'oponopono: 
um aliado na superação 
de normoses

Sharena Andrade 
Gomes

Projeto educação 
para paz nas escolas

Vanda Aparecida
Orenha

As leis que regem
a vida e o 
universo na prática    

Rovani Ferreira

Condições associadas
à percepção de felicidade
e à satisfação com a vida
em uma amostra 
de indivíduos da população 
geral brasileira 
que utilizam redes sociais 

Mayara Goulart 
de Camargos 

A Acrofonologia  
Anna Lucienne 
Van Mierlo 
Lunardi

18 DE OUTUBRO    (SEXTA-FEIRA)

Aplicação de procedimentos
técnicos de psicologia
transpessoal 
no meio organizacional 
com foco na 
felicidade e espiritualidade 

Rita de Cássia 
Schutte 

Humanizando finanças 
pessoais por meio 
da psicologia transpessoal  

Rebeca de Souza 
Cordeiro Toyama

"Do casulo à borboleta":  
uma experiência da 
didática transpessoal no 
ensino da abordagem  
centrada na pessoa        

Lilia Reijane 
Ribeiro dos 
Santos Menezes

Cinesolar - estação móvel 
de arte, sustentabilidade, 
cinema e cultura de paz   

Cynthia Alario

12h - 13h

13h - 14h

Método I.am.I 
de pintura espontânea Susan Bello 

Paz em ação: 
humanizando a 
humanidade

Maria Virginia 
de Salles Garcez

Eu sonhadora - 
reflexões sobre 
uma experiência 
de expansão artística 
e imaginação ativa

Márcia Xavier 
Bandeira

15h - 16h

Psicologia transpessoal 
do futuro na Europa Mário Simões

Espiritualidade e saúde 
mental: impacto 
de iniciativas mundiais 
no século XXI

Ligia Maria 
Splendore 
McAlister

Psicose – 
uma saída 
pela transcendência

Lincoln Douglas 
Rodrigues da Silva

17h - 18h

Espiritualidade e saúde: 
avanços em melhorias 
de estado de saúde 
e qualidade de vida

Márcia Gouvêa 
Lousada

A dimensão espiritual 
do ser corporal: 
possíveis implicações 
na Educação 
e na Educação Física

Alfredo Feres Neto

Formação de professores: 
sob a ótica da 
complexidade 
e da transdiciplinaridade 
no curso de licenciatura 
em educaçao do campo

Lilia Reijane 
Ribeiro dos Santos 
Menezes

18h - 18h45

Os espelhos da sombra
- um caminho 
em direção à totalidade

Cláudia Quadros

Qual é o lugar 
do arquétipo do primitivo 
na psicologia dos homens 
e mulheres da atualidade?

Wagner Costa
Faria

Do divã pro terreiro: 
um percurso consciente

André Lopes
da Silva

10h - 11h

Constelação familiar: 
bases clínico-teóricas 
da psicologia e filosofia

René Schubert

A acupuntura como 
recurso adjunto 
em processos terapêuticos 
de abordagem integrativa 
transpessoal

Juliana Lotumolo

11h -11h40
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REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

19 DE OUTUBRO    (SÁBADO)

20 DE OUTUBRO    (DOMINGO)

SALA GENTILEZASALA GENTILEZA

PROGRAMAÇÃO
COMUNICAÇÃO ORAL


