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FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
 
• Especialização em Formação e Coordenação de Grupos em Fenomenologia – Feno &            
Grupos – (2011-2013) 
• Especialização em Arteterapia – Universidade Paulista – UNIP (2011-2013) 
• Formação – Psicologia - Universidade Paulista – UNIP – (2005-2010) 
• Formação em Arte Dramática como ator– Fundação das Artes SCS (1989-1991) 
 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 
 
• XXII COLÓQUIO LEFE Prática psicológica em diferentes contextos de atuação: 
Vivência sociopsicodramática e olhar existencial 
 • XXI COLÓQUIO LEFE Fenomenologia – Existencial: Intervenções com pacientes em 
crise      
• XX COLÓQUIO LEFE Historiobiografia: A história pessoal e o sentido da vida  
• Palestra informativa “O que é Psicodrama?” 
• Seminário de Dançaterapia: “Forma e essência... o universo habitado” 
• Seminário de Dançaterapia: “O corpo que fala” 
• XIII Semana de Psicologia 
• XII Semana de Psicologia 
• Maria Fux Workshop em Dançaterapia 
* Seminário de Afeto e Tratamento 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 
Casa do Todos                               desde agosto de 2005           
Voluntário/ Psicólogo / Dança Terapeuta 
Grupo composto por pacientes com comprometimento físico e cognitivo o qual tem se 
beneficiado da Dançaterapia dentro de um olhar fenomenológico 
 
Hospital João Evangelista – HOJE                          de agosto de 2008 a dezembro de 2008  
Estagiário de psicologia    
Desenvolvi e Apliquei Oficinas de Dança para pacientes psiquiátricos do SUS  
 
Casa Hope                                                                de agosto de 2009 a dezembro de 2009 
Estagiário de psicologia 
Trabalhei com Oficina de Criatividade com doadores, acompanhantes e pacientes com 
câncer focado no trabalho corporal 
 
Casa Hope                                                                    de março de 2010 a outubro de 2010 
Psicólogo  
Participação na criação, desenvolvimento e formatação do projeto de Oficina de 
Criatividade para doadores, acompanhantes e pacientes com câncer  
 



 
Clínica Conhecer e Agir                                             de janeiro de 2010 a janeiro de 2016 
Psicólogo Existencialista 
Trabalho com adultos, adolescentes e crianças dentro da abordagem fenomenológica 
utilizando da Arteterapia como possibilidade terapêutica  
 
Projeto Delá Pracá        desde janeiro de 2013 
Dança Terapeuta  
Grupo de pacientes com Síndrome de Down que se utilizam do movimento como 
ferramenta terapêutica  
 
Casa de Repouso Morumbi Residence Care    desde agosto de 2013 
Psicólogo / Dança Terapeuta 
Coordenação de Grupo de Terapia com idosos 
 
Clínica de Psicologia                                                   de maio de 2012 a setembro de 2012 
Psicólogo / Arteterapeuta 
Participação da criação e coordenação do Grupo Corpo e Mente que utilizou-se da 
Arteterapia como ferramenta terapêutica 
 
Clínica Feno & Grupos  de junho de 2013 a setembro de 2013 
Psicólogo / Dança Terapeuta 
Criação e coordenação do workshop “Descobrir-se através da arte do mover-se” com o 
intuito de oferecer uma nova possibilidade terapêutica  
 
Universidade Paulista de São Paulo UNIP                                          desde fevereiro 2016 
Professor Universitário 
 
Consultório de psicologia Movimento Terapêutico                        desde fevereiro de 2016 
Psicólogo / Arte terapeuta e Dança terapeuta 
Psicoterapia com foco na Fenomenologia Arteterapia e Dançaterapia  
 
Projeto Morungaba                                                                              desde agosto de 2016  
Psicólogo / Dança Terapeuta 
Trabalho de Dançaterapia focado em pessoas com comprometimento cognitivo e físico  
 
QUALIFICAÇÕES:  
 
Desenvolve um trabalho clínico e institucional abarcado pela vasta experiência artísitica 
em dança clássica e contemporânea fundamentado e solidificado nos conceitos 
existenciais fenomenológicos de Martin Heidegger e Merleau Ponty, com atuação 
pautada na escuta do que emerge e criação interventiva corporal. Planejamento e 
desenvolvimento de projetos criativos institucionais, com foco na interação educativa. 
 


