LAURA GRAZIELE SILVA TEIXEIRA – CRP: 02/17420
Psicóloga graduada pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) – PE:
2013.2
Especialização em Ações Interventivas em Psicologia Clínica (Facho) – PE:
2016.2
Formação Clínica na perspectiva da ACP e Fenomenológica Existencial
(Centro de Crescimento da Pessoa) – PE: 2017.1.
Atuação profissional:
Psicóloga Clínica com experiência em plantões psicológicos e em
atendimentos sistemáticos individuais e a grupos, no que tange ao público
infantil, adulto e idoso. Ademais, possui experiência em psicologia
organizacional nos processos de recrutamento e seleção de pequenas e grandes
demandas de pessoal; aplicação e correção de testes; condução de dinâmicas
de grupo; admissão, benefícios, faturamento do setor de Recursos Humanos e
áreas afins.
Atividades complementares:
* Seminário Estadual – Microcefalia e os cuidados Socioassistenciais.
Organizado pela Secretaria de desenvolvimento Social, Criança e Juventude.
Governo do Estado de Pernambuco (2016);
* II Jornada do Ciclos da Vida – Corpo e psiquismo na infância: diálogos
interdisciplinares, realizado no IMIP / PE (2016);
* IV Jornada do Laboratório de Psicologia Clínica Fenomenológica
Existencial (Laclife) / UNICAP, linha de pesquisa: Prática Psicológica Clínica
em Instituição. Palestra destaque: “O plantão psicológico como
acontecimento”, ministrada pela psicóloga Henriette Moratto (2015);
* Curso de Psicoterapia na Abordagem Centrada na Pessoa, organizado pelo
Instituto Carl Rogers. Módulo I e II (2014/2015);
* XVIII Encontro Nordestino da Abordagem Centrada na Pessoa. Bonito – PE
(2014);
* Seminário “A abordagem psicanalítica da psicopatologia de infância e a
questão do diagnóstico”, ministrado pela psicanalista, pós-doutora, Leda
Mariza Fischer Bernardino (2014);

* I Encontro de Psicologia – Dialogando com o mercado – descobrindo
sentidos – psicoterapia infantil no enfoque fenomenológico existencial,
organizado pelos formandos Fafire 2015.2 (2013);
* Curso de Extensão: “O atendimento infantil na ótica fenomenológico
existencial”, ministrado pelo psicólogo Fábio Nascimento – CRP 02/12184.
Recife (2012)
* Curso de Extensão: “Básico do Teste do Desenho H.T.P”, ministrado pela
professora Maria das Graças Diniz, Fafire (2012);
* VI Simpósio da Associação de Terapias Cognitivas do Estado de PE –
Minicursos: “Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) para manejo do medo
de voar”; e, “TTC como modelo de tratamento para casal” (2012);
* Palestra: “Psicofármacos”, ministrada pelo médico psiquiatra Dr. Marcos
Creder - CRM 9710 / Fafire. (2012);
* Curso de extensão: “Treinamento e Desenvolvimento de Pessoa”,
ministrado pela professora Silviane Melo Silvestre, Fafire (2011);
* Curso de extensão: “Estruturas Clínicas: Psicose”, ministrado pela
professora Maria Tereza Dubeux, Fafire (2011);
* Curso de extensão: “Elaboração de laudos e outros documentos decorrentes
do processo de avaliação psicológica”, ministrada pela professora Maria das
Graças Diniz, Fafire (2011);
* IV Seminário Pernambucano de Gestalt-Terapia, oranizado pelo Mutuar.
Recife (2011);
* XIV Encontro de Psicologia da Fafire (2011);
* Formação Continuada do Projeto Escola Segura do Recife, promovido pela
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Pernambuco (2011);
* Conferência: “A clínica do bebê com autismo não é a mesma que a do bebê
deprimido”, ministrada pela psicanalista Marie Christine Laznik (2011);
* Minicurso: “Neurociência e psicanálise em torno do bebê com Autismo”,
ministrado pela psicanalista Marie Christine Laznik (2011);
* Curso de extensão: “Família, deficiência e inclusão escolar”, Fafire (2010);
* Curso: O psicólogo no Hospital Geral – Belém, Pará (2009);

* III Semana Acadêmica Acalourada – Universidade da Amazônia – Belém –
Pará (2009);
* Seminário “Adoção e direito de viver em família”, organizado pela
Universidade da Amazônia – Belém, Pará (2008);
* Palestra: “A incestualidade nas relações familiares – uma visão a partir da
psicologia jurídica”, ministrada pela professora Iracema J. Oliveira da Silva.
Belém – Pará (2008);
* 1º Encontro Norte - Nordeste da Associação Brasileira de Psicologia Social:
“Direitos Humanos? Inquietações e Desafios Contemporâneos”. Belém, Pará
(2008).

