JANAÍNA OLIVEIRA
Psicóloga Clinica - CRP 02/19303
Atendimento Psicoterápico com Crianças, Adolescentes e Adultos.
Formação Acadêmica
Especialização Ações Interventivas em Psicologia Clínica na Abordagem Psicanalítica pela
Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. (Cursando).
Bacharelado em Psicologia – Faculdade de Ciências Humanas de Olinda
Referências Profissionais
 Atendimento Psicoterápico Online – Particular
Período: Setembro/2016 – Atual
 Estágio Supervisionado I e II
Período: Agosto/2015 a Agosto/2016
Projeto Vir-a-Ser: Atuação com a clínica do Autista e Psicoses - Acompanhamento terapêutico
buscando-se a intervenção através da estimulação da fala e do ingresso ao trabalho
pedagógico, norteando os pais neste sentido e, com a arte, buscando-se estimular o lado
criativo, proporcionando sua expressão e inserção social.
Oficina Pedagógica: O projeto atende crianças, adolescentes e jovens entre 08 a 24 anos com
especificidades diversas: transtornos, síndromes e déficit de aprendizagem. O trabalho
constitui-se como espaço de escuta e de intervenção clínica, possibilitando a expressão e a
elaboração das dificuldades existentes nas famílias as quais interferem no seu processo de
ensino aprendizagem, tendo como perspectiva o restabelecimento do processo de
aprendizagem, além do incentivo ao diálogo, buscando ir além dos sintomas que marcam cada
sujeito, oferecendo um espaço que lhes possibilitem a inclusão social, adaptação às regras de
convivência institucional, desenvolvimento da linguagem, do pensamento lógico, da
motricidade, da arte, criatividade e educação ambiental.
Agosto/2016 (atual)
Oficina Pedagógica – Dando continuidade aos atendimentos na oficina como terapeuta pelo
curso de Pós em Intervenções Clínicas pela FACHO.


Escola Coronel José Domingos da Silva – Olinda/PE

Período: Junho/2015 a Junho/2016
Apoio pedagógico para crianças especiais: Com o objetivo de reconhecer e atender as
alterações de aprendizagem sistemática e/ou assistemática, de natureza patológica. Nesse
contexto é desenvolvido um trabalho em diversas áreas:





Na área emocional através da estimulação com os jogos lúdicos;
Na área pedagógica o plano de aula é adaptado ao aluno, no campo da escrita, leitura
e cálculos de acordo com suas especificidades;
Na área motora são trabalhados cortes, pinturas, colagens de texturas diversas,
confecções de quebra cabeça e etc;
Na área cognitiva é trabalhado o raciocínio lógico, atenção e concentração.

Formação Complementar
A Atualidade do Conceito de Infância e a Clínica Psicanalítica com Crianças – Promovido
pelo Curso de Intervenções Clínicas pela FACHO e pelo Centro de Estudos Freudianos do
Recife – 2016.

Aplicação e Correção de Testes Psicológicos – Atenção Concentrada (AC), Teste de
Inteligência não Verbal (R1) e Palográfico
Colóquio Interdisciplinar NEPE 2016 – FACHO
Colóquio de Psicologia: Psicologia e suas Interfaces nas Novas Configurações Familiares
- FACHO
Curso de Extensão em: “Alternativas para Resolução de Conflitos: Conciliação e
Mediação” - FACHO
Fórum de Combate a Alienação Parental - FACHO
Grupo Temático de Exercício Psicocorporais em Bioenergética – Jerfferson Nunes Vieira:
Especialista em Psicologia Clinica CRP: 02/15215
Seminário: A Clínica das Psicoses - FACHO
Seminário: Formação do Psicólogo Clínico, nas Abordagens: Cognitivo Comportamental,
Fenomenológica e Psicanalítica - FACHO
VIII Ciclo de Palestras em Psicologias: Psicologia e Inclusão Social - FACHO
1º Congresso de Atenção ao Cuidado da Saúde Física, Mental e Espiritual – FACHO

