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3- HISTÓRICO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO BRASIL CENTRAL DE ARTETERAPIA E 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

  
Ana Cláudia Afonso Valladares
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Resumo: Esse artigo apresenta as imagens e as datas dos eventos editados pela Associação Brasil Central 
de Arteterapia.  
Palavras-chave: Arteterapia; Associação; Goiás. 
 
 
History of events promoted by the Art therapy Association of Central Brazil and Federal University of Goiás 

  
Abstract: This paper presents the images and the dates of events published by the Art therapy Association of 
Central Brazil. 
Key-words: Art Therapy; Association; Goiás. 

 
 
Histórico de los eventos promovidos por el Asociación Brasil Central del Arteterapia y Universidad Federal 

de Goiás 
 
Resumen: Ese artículo presenta las imágenes y las fechas de los eventos publicados por el Asociación Brasil 
Central de Arteterapia 
Palabras-clave: Arteterapia; Asociación; Goiás. 

 
 
 

Nesse tempo de existência e mesmo antes de sua existência, os profissionais da Arteterapia e a ABCA 
promoveram vários eventos em prol do crescimento científico e cultural da Arteterapia em Goiás, sejam eles:  

Congresso Brasileiro de Arteterapia (1) 
IV Congresso Brasileiro de Arteterapia: “A arte como interface na educação e saúde humana” (07-10 de 
set. 2000) 
 
Jornadas Brasileiras de Arteterapia (2) 
I Jornada Brasileira de Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano" (29 de abr.-02 de 
maio de 2009) 
II Jornada Brasileira de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar em saúde mental" (27 de maio-01 de jun. 2010) 

 
Fórum Brasileiro de Arteterapia (1) 
XI Fórum Brasileiro de Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano" (29 de abr.-02 de 
maio de 2009) 

 
Jornadas Goianas de Arteterapia (5) 
I Jornada Goiana de Arteterapia: “Arte como expressão de sentimentos e emoções” (23-24 de ago. 2001) 
II Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia cores da vida" (08 de jul. 2008) 
III Jornada Goiana de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano" (29 de abr.-02 de 
maio de 2009) 
IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar em saúde mental" (27 de maio-01 de jun. 2010) 
V Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia no cuidado e na reabilitação de drogadictos (álcool e outras 
drogas" (13 de jun. 2011) 

 
Fóruns Goianos de Arte, Educação e Saúde (3) 
                                                
1
 Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiátrica. Representante da Associação Brasil Central de Arteterapia. Membro do 

Conselho Diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). Ordenadora do livro “Arteterapia 
no novo paradigma de atenção em saúde mental”; Ordenadora da Comissão Editorial do Periódico Científico 
Arteterapia Cores da Vida. Professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), E-mail: aclaudiaval@terra.com.br 



 

 

 

 

I Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: “Uma visão integradora para o 3º milênio” (18-21 de agosto 
de 1999) 
II Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: “A arte como interface na educação e saúde humana” (07-10 de 
setembro de 2000) 
III Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: "Arteterapia humanizando espaços de saúde" (02 de dezembro 
de 2008) 

 
Fóruns Goianos de Arteterapia (3) 
I Fórum Goiano de Arteterapia: “Caminhos em Arteterapia” (19 de abril de 2005) 
II Fórum Goiano de Arteterapia: “Vivências e experiências em Arteterapia” (14 de fevereiro de 2006) 
III Fórum Goiano de Arteterapia: "A Arteterapia tem muitas faces" (23 de junho de 2007) 

 
Seminários Goianos de Saúde Mental e Arteterapia (2) 
I Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As várias faces da dependência de drogas" (25 de outubro de 
2007) 
II Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das emoções" (10-11 de outubro de 2008) 
 
Mesa Redonda de Arteterapia (1)  
I Mesa Redonda: “Arteterapia e Musicoterapia na saúde mental” (03 de novembro de 2004) 
  

Palestra de Arteterapia (2)  
I Palestra: "Tendências atuais da Arteterapia nos USA” (02 de agosto de 2003) 
II Palestra: "A Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise de suas produções artísticas à luz de psicologia 
analítica" (28 de março de 2008) 

 

Mostra Científica de Arteterapia (1) 
I Mostra Científica de “Arteterapia & drogadição" (03 de dezembro de 2010) 
 
Curso de Arteterapia (1) 
I Curso de Arteterapia: “Arteterapia e corpo” (15-16 de agosto de 2002) 
 

 
Desses eventos foram realizadas cinco Exposições de Artes de "Arteterapeutas-Artistas" e foram 

publicados sete Anais dos eventos. 
 
 
Ano 1999  
- I Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: “Uma visão integradora para o 3º milênio” (18-
21 de agosto de 1999): 
 
                                                    
 



 

 

 

 

 
Fig. 1 – Cartaz do I Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: “Uma visão integradora para o 3º milênio”, 1999 

 
 
 

 
Fig. 2 – Foto dos participantes do I Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: “Uma visão integradora para o 3º 

milênio”, 1999 
 
 

 
A Faculdade de Enfermagem (FEN)–UFG e Faculdade de Artes Visuais (FAV)-UFG realizaram o I Fórum 

Goiano de Arte, Educação e Saúde. O tema dessa edição foi “Uma visão integradora para o 3º milênio”. O evento 
teve o apoio, entre outros, da Faculdade de Educação-UFG e Escola de Música-UFG, do Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Saúde Integral (NEPSI)-FEN-UFG e do Núcleo de Estudos em Paradigmas Assistenciais e Terapias 
Alternativas (NEPATA)-FEN-UFG. O Fórum teve como objetivo primaz a integração: o encontro entre profissionais 
e estudantes com o aprimoramento do conhecimento e com a definição de protocolos de atuação por profissionais 
de diferentes áreas. 

Com a coordenação geral da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (FEN-UFG), entre outros 
membros da FEN-UFG, da FAV-UFG e arteterapeutas de Goiás, o evento foi realizado nos dias 18 a 21 de agosto 
de 1999 e sediado no Hotel Kananxuê, localizado no Centro de Goiânia-GO. Evento de natureza multiprofissional 
e interdisciplinar. 

O Fórum foi estruturado nas modalidades de 3 conferências nacionais, 6 painéis, 1 palestra, 1 mesa 
redonda, 6 workshops, apresentações orais, de pôsteres, exposição coletiva de artes visuais e apresentações 
culturais. Os participantes receberam um certificado com a carga horária total de 24 horas. 

O evento contou com a participação de 263 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos, 
tanto da UFG, quanto de outras Faculdades, em especial das áreas de saúde, arte e educação dos Estados de 
Goiás e Rio de Janeiro. 
 
 
 
Ano 2000  
- IV Congresso Brasileiro de Arteterapia e II Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: “A 
arte como interface na educação e saúde humana” (07-10 de setembro de 2000):  
 



 

 

 

 

 
Fig. 3 – Folder do IV Congresso Brasileiro de Arteterapia e II Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: “A arte 

como interface na educação e saúde humana”, 2000 
 
 
 

 
Fig. 4 – Programação oficial do IV Congresso Brasileiro de Arteterapia e II Fórum Goiano de Arte, Educação e 

Saúde: “A arte como interface na educação e saúde humana”, 2000 
 
 
 

 
Fig. 5 – Foto dos palestrantes internacionais (Chile e Argentina) e nacionais do IV Congresso Brasileiro de 
Arteterapia e do II Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: “A arte como interface na educação e saúde 

humana”, 2000 
 
 
 

A FEN-UFG, juntamente com a FAV-UFG, realizaram o IV Congresso Brasileiro de Arteterapia e do II 
Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde. O tema dessa edição foi “A arte como interface na educação e saúde 
humana”. O evento teve o apoio da Câmara Municipal de Goiânia-GO, do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-
UFG. O Congresso teve a finalidade de promover o intercâmbio entre profissionais e estudantes de diferentes 
áreas do conhecimento, priorizando o potencial e amplitude de atuação, principalmente nos aspectos relacionados 
à saúde do indivíduo. Assim como propiciar a divulgação de pesquisas e o intercâmbio técnico-científico e cultural 
entre os exercentes de artes, educação e saúde a nível nacional e local, vislumbrado uma melhor perspectiva na 
qualidade do atendimento à saúde do indivíduo que estamos atendendo. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (FEN-UFG), entre outros membros da 
FEN-UFG, da FAV-UFG e arteterapeutas de Goiás, o evento foi realizado no período de 07 a 10 de setembro de 
2000 e sediado no prédio da Faculdade de Educação-UFG, localizado no Setor Universitário, em Goiânia-GO. 



 

 

 

 

Voltado principalmente para profissionais arteterapeutas e estudantes de Arteterapia das diversas regiões do país; 
profissionais e estudantes das áreas de saúde, educação, artes, incluindo: enfermagem, medicina, educação 
física, psicologia, pedagogia, música, artes visuais, arte-educação e aberto a todos que quiseram participar.  

O evento foi estruturado nas modalidades de 20 conferências e mesas redondas internacionais (Chile e 
Argentina) e nacionais, 01 seminário, 27 comunicações coordenadas, 27 workshops, 27 pôsteres, exposição 
coletiva de artes visuais e atividades culturais. Houve o lançamento dos livros: “Cartografias da coragem: rotas em 
Arteterapia” da profª Ângela Philippini (RJ) e “A poética do cuidar na enfermagem psiquiátrica” da profª Drª Cláudia 
Tavares (RJ). 

Discutiu-se a arte em contextos específicos de educação e saúde; artes e propostas educativas e/ou 
terapêuticas para infância, adolescência, adultos e idosos; abordagens terapêuticas em Arteterapia. Os 
participantes receberam um certificado de participação do evento e do curso, com a carga horária total de 30 
horas. 

O Congresso contou com a participação de 280 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos 
tanto da UFG, quanto de outras Faculdades, em especial das áreas de saúde, arte e educação dos Estados de 
Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Tocantins, Distrito Federal, Paraná, 
Rondônia e Rio Grande do Sul. Houve a apresentação de 16 pôsteres e a produção de anais do evento com 71 
páginas, entre resumos e resumos ampliados. 

 
 
 
Ano 2001  
- I Jornada Goiana de Arteterapia: “Arte como expressão de sentimentos e emoções” (23-24 
de agosto de 2001): 
  
 
 

 
Fig. 6 – Foto dos participantes e comissão organizadora da I Jornada Goiana de Arteterapia: “Arte como 

expressão de sentimentos e emoções”, 2001 
 
 
 

 
Fig. 7 – Cartaz da I Jornada Goiana de Arteterapia: “Arte como expressão de sentimentos e emoções”, 2001 

 
 



 

 

 

 

 
A Associação Brasil Central de Arteterapia (ABCA) e a FEN–UFG organizaram a I Jornada Goiana de 

Arteterapia. O tema dessa edição foi “Arte como expressão de sentimentos e emoções”. O evento contou com o 
apoio da FEN–UFG, da FAV-UFG, da Equilibrium clínica & livraria, do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-UFG. 
A Jornada teve a finalidade de congregar profissionais e estudantes de diferentes áreas para a reflexão, a 
discussão e a troca de conhecimentos acerca da Arteterapia. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado nos dias 23 e 24 de agosto de 2001 e sediado no prédio 
da FEN-UFG, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO. Voltado principalmente para profissionais 
arteterapeutas e estudantes de Arteterapia das diversas regiões do país; profissionais e estudantes das áreas de 
saúde, educação, artes, incluindo: enfermagem, medicina, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, 
psicologia, pedagogia, música, musicoterapia, artes visuais, arte-educação e aberto a todos que quiseram 
participar.  

O evento foi estruturado na modalidade de 3 conferências nacionais, 7 painéis, 1 mesa redonda, 1 
workshop coletivo e exposição coletiva de artes visuais. Apresentou palestrantes nacionais e goianos, lançou o 
concurso de logomarca/logotipo da ABCA, juntamente com a primeira exposição artística de arteterapeutas. Os 
participantes receberam um certificado de participação do evento, com a carga horária total de 08 horas. 

A Jornada contou com a participação de 90 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos 
tanto da UFG, quanto de outras Faculdades, em especial das áreas de saúde, arte e educação dos Estados de 
Goiás, Paraná e Distrito Federal. Houve a produção de anais do evento com 41 páginas contendo 12 artigos. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da I Jornada Goiana de Arteterapia: “Arte como expressão de sentimentos e 

emoções”, 2001: 
Dia: 23/08/2001 

08:00h – Inscrições e Abertura  
09:00h - Conferência: A arte como expressão de sentimentos e emoções 
     Profª Drª Irene Tourinho (GO) 
10:30h - Intervalo  
10:45h - Conferência: Arteterapia: Cores da Saúde 
     Profª Ana Cláudia Afonso Valladares (GO) 
14:00h – Painéis: 
     “Técnicas Projetivas e Arteterapia” - Artt. José Augusto de Carvalho (GO) 
     “Arte, lixo e processo de transformação interior” - Artt. Celnia T. Costa (GO)  
     “Porque se chamam homens, também se chamam sonhos (...)” - Artt. Ivone Teixeira da Cunha, Cristina Roriz 
     Borges e Cláudia Fleury (GO) 
     “A arte, como atividade lúdica e criadora, no ambiente hospitalar” - Profª Aquiléia Helena de Morais (PR) 
16:00 às 16:15h -  Intervalo  
     “Arte & Educação” - Profª Regina Maria do Nascimento (GO) 
     “Arteterapia e Superdotação” - Prof. Wanderley Santos (GO)  
     “A dançaterapia como facilitadora dos movimentos expressivos na Arteterapia” - Artt. Beatriz Pinheiro e Flávia 
     Della Giustina (DF) 
18:00h - Vernissage (Arteterapeutas) e Coquetel  
                                                                 Dia 24/08/2001  
09:00h - Conferência: “A arte e o sofrimento mental” - Profª Drª Denize Bouttelet Munari (GO) 
10:30h - Intervalo  
10:45h - Mesa redonda e workshop coletivo: “A arte e a criatividade redimensionando 
      transtornos mentais” - Artt. Flora Elisa de Carvalho Fussi e Dora Santoth (GO) 
 
 
 
Ano 2002  
- Curso de Arteterapia: “Arteterapia e corpo” (15-16 de agosto de 2002): 

 
A Associação Brasil Central de Arteterapia (ABCA) organizou um curso de Arteterapia. O tema foi 

“Arteterapia e corpo”. O evento teve o apoio da FEN-UFG, FAV-UFG, do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-
UFG. O evento teve a finalidade de aprofundar os conhecimentos acerca da Arteterapia com o trabalho corporal. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG) e da Flora Elisa de 
Carvalho Fussi (ABCA), entre outros membros da ABCA, o evento foi realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 
2002 e sediado no prédio da FAV-UFG, localizado no Setor Universitário, em Goiânia-GO. Voltado só para os 
arteterapeutas associados. Os participantes receberam um certificado de participação do evento, com a carga 
horária total de 08 horas. 



 

 

 

 

O evento foi estruturado na modalidade de 1 vivência teórica e 2 workshops com a profª Vera Maria 
Rossetti Ferretti (SP). Ela era pedagoga pela PUC-SP, psicóloga pela Universidade São Marcos, com 
especialização em Arteterapia e cinesiologia/ integração psicofísica pelo Instituto Sedes Sapientiae-SP, 
psicomotricidade pelo Ramain e dinâmica energética do psiquismo pelo Instituto Cultural de Dinâmica Energética 
do Psiquismo-SP. Mestranda em psicologia clínica pela PUC-SP. Fundadora, professora, supervisora e 
coordenadora do departamento de psicopedagogia e professora e supervisora do departamento de Arteterapia do 
Instituto Sedes Sapientiae-SP. Atuava em consultório em psicoterapia, Arteterapia e psicoterapia corporal com 
crianças, adolescentes e adultos. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA do Curso de Arteterapia: “Arteterapia e corpo”, 2002: 

Dia: 15/08/2002 
19:00 às 20:00h – Apresentação teórica e vivencial sobre o tema: "Arteterapia e luto" 
      Profª Vera Maria Rossetti Ferretti (SP) 

Dia: 16/08/2002 
09:00 às 12:00h – Workshop corporal com enfoque à criança e ao adolescente 
     Profª Vera Maria Rossetti Ferretti (SP) 
14:00 às 17:00h - Workshop corporal com enfoque ao adulto 
     Profª Vera Maria Rossetti Ferretti (SP) 
 
 
 
Ano 2003 
- I Palestra de Arteterapia: “Tendências atuais da Arteterapia nos USA” (02 de agosto de 2003): 
 

A Associação Brasil Central de Arteterapia (ABCA) organizou a primeira Palestra de Arteterapia. O tema 
foi “Tendências atuais da Arteterapia nos USA”. O evento teve o apoio da FEN-UFG, FAV-UFG, do NEPSI-FEN-
UFG e do NEPATA-FEN-UFG. A palestra teve o objetivo de ampliar os conhecimentos acerca da Arteterapia 
internacional. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG) e da Flora Elisa de 
Carvalho Fussi (ABCA), entre outros membros da ABCA, o evento foi realizado no dia 02 de agosto de 2003 e 
sediado no prédio da FAV-UFG, localizado no Setor Universitário, em Goiânia-GO. Voltado só para os 
arteterapeutas associados. Os participantes receberam um certificado de participação do evento, com a carga 
horária total de 02 horas. 

O evento foi estruturado na modalidade de 1 palestra com a artt. Raquel Cunha. Ela era mestranda em 
Arteterapia pela College of New Rochelle em New York-USA. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da I Palestra de Arteterapia: “Tendências atuais da Arteterapia nos USA”, 2003: 

Dia: 02/08/2003 
14:00 às 16:00h – Palestra sobre o tema: "Tendências atuais da Arteterapia nos USA" 
      Artt. Raquel Cunha (USA) 
 
 
 
Ano 2004  
- I Mesa Redonda: “Arteterapia e Musicoterapia na saúde mental” e do lançamento do livro: 
VALLADARES, A. C. A. (Org.). Arteterapia e o novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor, 
2004 (03 de novembro de 2004): 
 

 



 

 

 

 

Fig. 8 – Foto dos participantes e palestrantes da Mesa Redonda: “Arteterapia e Musicoterapia na Saúde Mental”, 
2004 

 
 
 

 
Fig. 9 – Exposição de arte coletiva nacional realizada durante a Mesa Redonda: “Arteterapia e Musicoterapia na 

Saúde Mental”, 2004 
 
 
 

 
Fig. 10 – Lançamento do livro: VALLADARES, A. C. A. (Org.). A Arteterapia no novo paradigma de atenção em 

saúde mental. São Paulo: Vetor, 2004 
 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG organizaram a I Mesa Redonda de Arteterapia. O tema dessa edição foi 
“Arteterapia e Musicoterapia na Saúde Mental”. O evento teve o apoio do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-
UFG. A Mesa Redonda evento teve o objetivo de congregar profissionais e estudantes das áreas de educação, 
saúde e arte, para a divulgação de e estudos na área específica da Arte e terapia. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado no dia 03 de novembro de 2004 e sediado no prédio da 
FEN, localizado no Setor Leste Universitário em Goiânia-GO. Voltado principalmente para arteterapeutas, 
musicoterapeutas, enfermagem, profissionais e estudantes e foi aberto a todos que quiseram participar.  

O evento gratuito estruturado na modalidade de 1 mesa redonda, exposição coletiva de artes visuais e 
atividade cultural. Houve o lançamento do livro: VALLADARES, A. C. A. (Org.). A Arteterapia no novo paradigma 
de atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor, 2004. Os participantes receberam certificado de participação do 
evento com a carga horária total de 02 horas. A Mesa Redonda contou com a participação de 80 pessoas, entre 
alunos e profissionais das áreas de saúde, arte e educação de Goiás. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da I Mesa Redonda: “Arteterapia e Musicoterapia na Saúde Mental”, 2004: 

                                                               Dia: 03/11/2004   
17:00h – Inscrições e Abertura 
17:30h - Mesa Redonda: Arteterapia e Musicoterapia na Saúde Mental 
    Coordenadora: Profª Drª Denize Bouttelet Munari 
    Palestrantes: Profª Dnda. Ana Cláudia Afonso Valladares 
                          Profª Flora Elisa de Carvalho Fussi 



 

 

 

 

                          Profª Cláudia Regina de Oliveira Zanini 
20h - Exposição de arte e coquetel com música ao vivo 
 
 
 
Ano 2005  
- I Fórum Goiano de Arteterapia: “Caminhos em Arteterapia” (19 de abril de 2005): 
. 

 
Fig. 11 – Foto da equipe organizadora do I Fórum Goiano de Arteterapia: “Caminhos em Arteterapia”, 2005 

 
 
 

 
Fig. 12 – Mandala de areia e coletiva confeccionada pelos participantes durante o I Fórum Goiano de Arteterapia: 

“Caminhos em Arteterapia”, 2005 
 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG organizaram o I Fórum Goiano de Arteterapia. O tema dessa edição foi “Caminhos 
em Arteterapia”. O evento teve o apoio do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-UFG. O Fórum objetivou 
congregar profissionais e estudantes das áreas de Arteterapia, arte, saúde e educação acerca das diferentes 
possibilidades de atuação em Arteterapia. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado no dia 19 de abril de 2005 e sediado no prédio da FEN, 
localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO.  

O evento foi estruturado na modalidade de 1 mesa redonda e 1 workshop. Os participantes receberam um 
certificado de participação do evento com a carga horária total de 04 horas. O Fórum contou com a participação 
de 50 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos tanto da UFG, quanto de outras Universidades, 
em especial das áreas de saúde, arte e educação do Estado de Goiás. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA do I Fórum Goiano de Arteterapia: “Caminhos em Arteterapia”, 2005: 

                                                               Dia: 19/04/2005   
17:00h – Abertura e confecção da “Mandala coletiva de areia” 
     Profª Flora Elisa de Carvalho Fussi 
17:30 às 20h– Mesa Redonda: “Caminhos em Arteterapia” 
     “Arteterapia na saúde mental” - Profª Ana Cláudia Afonso Valladares 



 

 

 

 

     “Arteterapia com parturientes” – Artt. Rosemeri Pelá Coutinho Nilo 
     “Arteterapia com crianças vitimizadas” – Artt. Carolina Carvalho Fussi  
     “Arteterapia na educação” – Artt. Carmem Lúcia Tokatjian   
 
 
 
Ano 2006  
- II Fórum Goiano de Arteterapia (14 de fevereiro de 2006): 
  

 
Fig. 13 – Foto da equipe organizadora do II Fórum Goiano de Arteterapia: “Vivências e experiências em 

Arteterapia”, 2006 
 

 
 

 
Fig. 14 – Mandala coletiva com bexigas coloridas confeccionada pelos participantes durante o II Fórum Goiano de 

Arteterapia: “Vivências e experiências em Arteterapia”, 2006 
 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG promoveram o II Fórum Goiano de Arteterapia. O tema dessa edição foi “Vivências 
e experiências em Arteterapia”. O evento teve o apoio do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-UFG. O Fórum 
teve a finalidade de congregar profissionais e estudantes das áreas de educação, saúde, artes e Arteterapia, para 
a divulgação de pesquisas e estudos na área específica e a troca de conhecimentos sobre a Arteterapia. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado no dia 14 de fevereiro de 2006 e sediado no prédio da 
FEN, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO.  

O evento gratuito e estruturado na modalidade de 1 mesa redonda e 1 workshop coletivo. Os participantes 
receberam um certificado de participação com a carga horária de 03 horas. O Fórum contou com a participação de 
70 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos dos Estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e 
Distrito Federal. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA do II Fórum Goiano de Arteterapia: “Vivências e experiências em Arteterapia”, 

2006: 
                                                               Dia: 14/02/2006 (terça-feira) 
17:00 - 18:00h – Abertura e vivência criativa e prática: “Mandala coletiva de bexigas” 
     Profª Flora Elisa de Carvalho Fussi (GO) 
19:00 às 20h– Mesa Redonda: “Vivências e experiências em Arteterapia” 
     “Arteterapia, Jung e Psiquiatria” - Profª Dnda. Ana Cláudia Afonso Valladares (GO-SP) 



 

 

 

 

     “A Arteterapia Alquímica no tratamento de pacientes com perda de identidade" - Artt. Anete Maria de Oliveira 
     (GO-MG) 
     “Panorama da Arteterapia na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal” - Artt. Alba Sony Bastos 
     Oliveira (DF) 
 
  
 
Ano 2007  
- III Fórum Goiano de Arteterapia: "A Arteterapia tem muitas faces" (23 de junho de 2007): 
 

 
Fig. 15 – Equipe organizadora do III Fórum Goiano de Arteterapia: "A Arteterapia tem muitas faces", 2007 

 
 
 

 
Fig. 16 – Participantes do III Fórum Goiano de Arteterapia: "A Arteterapia tem muitas faces", 2007 

 
 
 

 
Fig. 17 – Mandala de flores construída coletivamente durante o III Fórum Goiano de Arteterapia: "A Arteterapia 

tem muitas faces", 2007 
 

 
 
A ABCA e a FEN–UFG organizaram o III Fórum Goiano de Arteterapia. O tema dessa edição foi “A 

Arteterapia tem muitas faces”. O evento teve o apoio do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-UFG. O evento teve 
a finalidade de apresentar pesquisas e estudos acerca da Arteterapia. 



 

 

 

 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado nos dias 23 de junho de 2007 e sediado no prédio da 
FEN, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO.  

O evento foi estruturado na modalidade de 1 palestra internacional (tradução) e 1 workshop coletivo. Os 
participantes receberam um certificado de participação com a carga horária total de 04 horas. O Fórum teve a 
participação de 80 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos tanto da UFG, quanto de outras 
Universidades, em especial das áreas de saúde, arte e educação dos Estados de Goiás e Tocantins. 
 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA do III Fórum Goiana de Arteterapia: "A Arteterapia tem muitas faces”, em 2007: 
Dia: 23/06/2007 

14 ás 15:00h – Inscrições e vivência criativa e prática em Arteterapia: “Mandala de flores” 
    Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares e Profª Flora Elisa de Carvalho Fussi      
15:00 ás 18:00h – Palestra internacional: "A Arteterapia tem muitas faces” pela Judith Rubin (EUA) em DVD 
    Tradução da arteterapeuta: Carolina Carvalho Fussi 
 
 
 
- I Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As várias faces da dependência de drogas" (25 
de outubro de 2007): 
 

 
Fig. 18 – Participantes do I Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As várias faces da dependência de 

drogas", 2007 
 
 
 

 
Fig. 19 – Monitores do I Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As várias faces da dependência de drogas", 

2007 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Fig. 20 – Foto da exposição coletiva regional de arte "As várias faces da dependência de drogas" durante o I 

Seminário de Saúde Mental e Arteterapia em 2007 
 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG organizaram o I Seminário de Saúde Mental e Arteterapia. O tema dessa edição foi 
“As várias faces da dependência química”. O evento teve o apoio do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-UFG. 
Teve como propósito ampliar o conhecimento e abrir um espaço para a integração e o debate entre acadêmicos, 
profissionais e pesquisadores das áreas de saúde, arte e educação acerca do processo arteterapêutico como 
ferramentas profissionais, criativas e terapêuticas possíveis de serem utilizadas como estímulo ao 
desenvolvimento humano saudável. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado no dia 25 de outubro de 2007 e sediado no prédio da 
FEN, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO. Voltado especialmente para profissionais e 
estudantes das áreas de saúde, educação, artes e Arteterapia e aberto a todos que quiseram participar.  

O evento foi estruturado na modalidade de 3 palestras regionais, 1 performance, exposição coletiva de 
artes visuais e apresentação cultural. Os participantes receberam um certificado de participação com a carga 
horária total de 04 horas. O Seminário teve a participação de 110 pessoas, entre alunos e profissionais de 
diferentes cursos tanto da UFG, quanto de outras Universidades, em especial das áreas de saúde, arte e 
educação dos Estados de Goiás e Distrito Federal. 
 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA do I Seminário de saúde mental e Arteterapia em 2007: 
Dia: 25/10/2007 

14 ás 14:30h – Abertura do evento com a performance: “Branca de neve e as sete anãs” (alunas de enfermagem) 
14:30 ás 15:30h – Palestra: "Cor, arte e ação-experiência de Arteterapia com dependentes de drogas" 
     Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares      
15:30 ás 16:30h - Palestra: "Trabalhando em dependência de drogas: Conflitos x Desafios" 
     Enf. Adriane Helena A. Cardoso 
16:30 ás 17:30h – Intervalo e Inauguração da mostra de arte de trabalhos desenvolvidos em sessões de 
     Arteterapia com dependentes de drogas e apresentação cultural 
17:30 às 19h - Palestra: “Drogas, o que é preciso saber?” 
     Prof. Luiz Perillo 
 
 
 
Ano 2008  
- II Palestra de Arteterapia: "A Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise de suas 
produções artísticas à luz de psicologia analítica" (28 de março de 2008): 
 



 

 

 

 

 
Fig. 21 – Foto dos participantes da II Palestra de Arteterapia: "A Arteterapia com criança hospitalizada: uma 

análise de suas produções artísticas à luz de psicologia analítica", 2008 
 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG organizaram a II Palestra de Arteterapia. O tema dessa edição foi “A Arteterapia 
com criança hospitalizada: uma análise de suas produções artísticas à luz de psicologia analítica”. O evento teve o 
apoio do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-UFG. A palestra objetivou a divulgação de pesquisas e estudos na 
área específica e a troca de conhecimentos acerca da Arteterapia. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado no dia 28 de março de 2008 e sediado no prédio da 
FEN, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO. O evento gratuito e estruturado na modalidade de 1 
palestra regional e os participantes receberam um certificado com a carga horária total de 02 horas. A Jornada 
contou com a participação de 20 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos tanto da UFG, quanto 
de outras Faculdades, em especial das áreas de saúde, arte e educação do Estado de Goiás. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da II Palestra de Arteterapia: "A Arteterapia com criança hospitalizada: uma 

análise de suas produções artísticas à luz de psicologia analítica", em 2008: 
Dia: 28/03/2008 

17 ás 17:30h – Abertura do evento  
17:30 às 19:00h – Palestra: " A Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise de suas produções artísticas à 
     luz de psicologia analítica" - Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (GO)      
 
 
 
- IV Fórum Goiano de Arteterapia: "Encontros..." (31 de maio de 2008) 
PROJETO DE EXTENSÃO – Categoria Evento - Código PROEC FEN-102: 
 

 
Fig. 22 – Foto dos participantes do IV Fórum Goiano de Arteterapia: "Encontros...", 2008 

 
 
 



 

 

 

 

 
Fig. 23 – Foto do workshop do IV Fórum Goiano de Arteterapia: "Encontros...", 2008 

 
 

 
A ABCA, o Alquimy Art e a FEN–UFG promoveram o IV Fórum Goiano de Arteterapia. O tema dessa 

edição foi “Encontros...”. O evento teve o apoio do NEPSI-FEN-UFG, do NEPATA-FEN-UFG e da Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEC)-UFG. Teve como propósito ampliar o conhecimento dos acadêmicos e profissionais da área 
da saúde, arte e educação acerca do processo arteterapêutico como uma ferramenta profissional, criativa e 
terapêutica possível de ser utilizada como estímulo ao desenvolvimento humano saudável. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado nos dias 26 de maio de 2008 e sediado no prédio da 
FEN, localizado no Setor Leste Universitário em Goiânia-GO. Destinado especialmente para profissionais 
arteterapeutas e estudantes de Arteterapia das diversas regiões do país; profissionais e estudantes das áreas de 
saúde, educação, artes, incluindo: enfermagem, medicina, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, 
psicologia, pedagogia, música, musicoterapia, artes visuais, arte-educação e aberto a todos que quiseram 
participar.  

O evento foi estruturado na modalidade de 3 palestras regionais e 1 workshop coletivo. Os participantes 
receberam um certificado de participação com a carga horária total de 04 horas. O Fórum teve a participação de 
15 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos de Goiânia-GO. 
 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA do IV Fórum Goiano de Arteterapia: “Encontros...”: 
Dia 26/05/2008 

08:00 – 08:30h - Credenciamento dos participantes 
08:30 – 09:30h – Palestras:  
     “Encontro com o Alquimy Art-GO” - Artt. Diná Alice de Carvalho (GO) 
     “Intervenção Arteterapêutica na reabilitação pós AVC: o renascer de um potencial” criativo” - Artt. Mires Najar 
      (GO) 
     “A Arteterapia e a escuta humanizada no trabalho com a terceira idade” - Artt. Maria Florência C. B. C. Linhares 
     (GO) 
09:30 -11:30h – Workshop: “Lembranças... traquinagens ...” 
    Profª Flora Elisa de Carvalho Fussi (GO) e Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (GO) 
 
 
 
- II Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia cores da vida" (08 de julho de 2008) 
PROJETO DE EXTENSÃO – Categoria Evento - Código PROEC FEN-093:  
 



 

 

 

 

- 
Fig. 24 – Cartaz da II Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia cores da vida", 2008 

 
 
 

                                                               
 

Fig. 25 – Logo da II Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia cores da vida", 2008 
 
 
 

 
Fig. 26 – Filipeta da II Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia cores da vida", 2008 

 
 
 



 

 

 

 

 
Fig. 27 – Certificado da II Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia cores da vida", 2008 

 
 
 

 
Fig. 28 – Foto dos participantes da II Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia cores da vida", 2008 

 
 
 

 
Fig. 29 – Mandala coletiva de pintura e confeccionada pelos participantes durante a II Jornada Goiana de 

Arteterapia: "Arteterapia cores da vida", 2008 
 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG organizaram a II Jornada Goiana de Arteterapia. O tema dessa edição foi 
“Arteterapia cores da vida”. O evento teve o apoio da Rede PsicoArte Atenea, PROEC-UFG, do NEPSI-FEN-UFG 
e do NEPATA-FEN-UFG. O evento teve a finalidade de congregar profissionais e estudantes de diferentes áreas, 
para a divulgação de pesquisas e estudos na área específica e para a reflexão, a discussão e a troca de 
conhecimentos acerca da Arte e terapia. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado no dia 08 de julho de 2008 e sediado no prédio da FEN, 
localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO. Voltado principalmente para profissionais arteterapeutas 
e estudantes de Arteterapia das diversas regiões do país; profissionais e estudantes das áreas de saúde, 
educação, artes, incluindo: enfermagem, medicina, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, psicologia, 
pedagogia, música, musicoterapia, artes visuais, arte-educação e aberto a todos que quiseram participar.  

O evento foi estruturado na modalidade de 1 conferência internacional (Chile), apresentações de 16 
pôsteres, 1 workshop e atividades culturais. Foram apresentados trabalhos de arte e terapia desenvolvidos no 



 

 

 

 

contexto educacional, clínico e comunitário. Os participantes receberam um certificado com a carga horária total 
de 08 horas. 

A Jornada contou com a participação de 150 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos 
tanto da UFG, quanto de outras faculdades, em especial das áreas de saúde, arte e educação dos Estados de 
Goiás, Tocantins, Distrito Federal, São Paulo e Chile. Houve a produção de anais do evento com 168 páginas, 
entre resumos, resumos ampliados e artigos. 
 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da II Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia cores da vida", 2008: 
Dia: 08/07/2008 

15:00-16:00h Credenciamento dos participantes 
16:00–16:30h Workshop: “De mãos dadas em Arteterapia”  
     Profª Flora Elisa de C. Fussi (Artt-GO) 
     Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (Artt-GO) 
16:30-18:30h Conferência internacional: “Importancia del Arte como terapia para la psiquiatría”  
     Dr. Carlos De los Ríos Möller (Artt-Chile) 
Após às 18:30h: Apresentação dos Pôsteres, Atividades culturais, Coffee-break de encerramento e atividades 
culturais: 
     Recital de Pedro Rogério no “Violão” 
 
 
 
- II Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das emoções" (10-11 de outubro de 
2008) 
PROJETO DE EXTENSÃO – Categoria Evento - Código PROEC FEN-104: 
 

 
Fig. 30 – Cartaz do II Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das emoções", 2008 

 
 
 

 
Fig. 31 – Crachá do II Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das emoções", 2008 

 
 
 



 

 

 

 

 
Fig. 32 – Programação oficial do II Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das emoções", 2008 

 
 
 

 
Fig. 33 – Filipeta do II Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das emoções", 2008 

 
 
 

 
Fig. 34 – Certificado do II Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das emoções", 2008 

 
 
 

 
Fig. 35 – Foto dos participantes do II Seminário de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das emoções", 2008 

 



 

 

 

 

 
 

A ABCA e a FEN–UFG organizaram o II Seminário Goiano de Saúde Mental e Arteterapia. O tema dessa 
edição foi “As imagens das emoções”. O evento teve apoio da PROEC, do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-
UFG. A idéia central foi ampliar o conhecimento dos acadêmicos e profissionais da área da Saúde, Arte e 
Educação acerca do processo arteterapêutico como uma ferramenta profissional, criativa e terapêutica possível de 
ser utilizada como estímulo ao desenvolvimento humano saudável. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado nos dias 10 e 11 de outubro de 2008 e sediado no 
prédio da FEN, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO. Voltado principalmente para profissionais 
arteterapeutas e estudantes de Arteterapia das diversas regiões do país; profissionais e estudantes das áreas de 
saúde, educação, artes, incluindo: enfermagem, medicina, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, 
psicologia, pedagogia, música, musicoterapia, artes visuais, arte-educação, psicopedagogia e aberto a todos que 
quiseram participar. 

O evento foi estruturado na modalidade de 1 conferência, 1 curso, exposição coletiva de artes visuais e 
lançamento de alguns volumes da Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida. Os participantes receberam 
certificado de participação no evento e no curso, com a carga horária total de 15 horas. O Seminário teve a 
participação de 80 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos tanto da UFG, quanto de outras 
Universidades, em especial das áreas de saúde, arte e educação dos Estados de Goiás, Tocantins, Rio de Janeiro 
e Distrito Federal. 
 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA do II Seminário Goiano de Saúde Mental e Arteterapia: "As imagens das 
emoções": 

Dia 10/10/2008 
17:00 às 18:15h - Credenciamento dos participantes e abertura Oficial 
18:15 às 20:30h Conferência Nacional de Abertura: “As imagens das emoções”  
     Profª Maria Cristina Urrutigaray (Artt-RJ) 
20:30h Noite de autógrafos, lançamento dos vol. 4, 5 e 6 da Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida e 
     Exposição de Arte – “Arteterapeutas-Artistas” 

Dia 11/11/2008 
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00h Curso: "Transferência e Contratransferência na Arteterapia"  
     Profª Maria Cristina Urrutigaray (Artt-RJ) 
 
 
 
- III Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: "Arteterapia humanizando espaços de saúde" 
e lançamento do livro: VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia humanizando os espaços de saúde. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2008 (02 de dezembro de 2008) 
PROJETO DE EXTENSÃO – Categoria Evento - Código PROEC FEN-106:  
 
 
 

                                                      
Fig. 36 – Cartaz do III Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: "Arteterapia humanizando espaços de saúde", 

2008 
 
 
 



 

 

 

 

 
Fig. 37 – Certificado do III Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: "Arteterapia humanizando espaços de 

saúde", 2008 
 
 
 

 
Fig. 38 – Foto da equipe organizadora do III Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: "Arteterapia humanizando 

espaços de saúde", 2008 
 
 

 

 
Fig. 39 – Convite do lançamento do livro (VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia humanizando os espaços de 
saúde. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008) durante o III Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde, 2008 

 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG organizaram o III Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde. O tema dessa edição 
foi “Arteterapia humanizando espaços de saúde”. O evento teve o apoio do NEPSI-FEN-UFG e do NEPATA-FEN-
UFG. O Fórum teve como propósito ampliar o conhecimento dos acadêmicos e profissionais da área da Saúde, 
Arte e Educação acerca do processo arteterapêutico como uma ferramenta profissional, criativa e terapêutica 
possível de ser utilizada como estímulo ao desenvolvimento humano saudável.  

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado no dia 02 de dezembro de 2008 e sediado no prédio da 
FEN, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO. Voltado principalmente para profissionais 
arteterapeutas e estudantes de Arteterapia das diversas regiões do país; profissionais e estudantes das áreas de 
saúde, educação, artes, incluindo: enfermagem, medicina, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, 
psicologia, pedagogia, música, musicoterapia, artes visuais, arte-educação, arquitetura, psicopedagogia e aberto a 
todos que quiseram participar. 

O evento gratuito estruturado na modalidade de 1 conferência regional, apresentação 20 pôsteres, 
exposição individual de artes visuais, voz e violão e lançamento do livro: VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia 
humanizando os espaços de saúde. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. Os participantes receberam um 
certificado de participação do evento com a carga horária total de 05 horas. Os trabalhos apresentados no III 



 

 

 

 

Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde foram avaliados por uma comissão julgadora e os três primeiros 
colocados na sessão pôster foram premiados. 

O Fórum contou com a participação de 200 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos 
tanto da UFG, quanto de outras faculdades, em especial das áreas de saúde, arte e educação dos Estados de 
Goiás, Tocantins, Distrito Federal, São Paulo e Amazonas. Houve a produção de anais do evento com 54 páginas 
(resumos em português e espanhol) e catálogo de artes. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA do III Fórum Goiano de Arte, Educação e Saúde: "Arteterapia humanizando 

espaços de saúde", 2008: 
Dia 02/12/2008 

16:00h - Credenciamento dos participantes  
17:00h - Abertura oficial e conferência de abertura: “Arteterapia humanizando espaços de saúde”  
     Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (Artt.-GO)  
18:00h - Apresentação de Temas Livres de trabalhos de pesquisa e extensão de Arteterapia desenvolvidos pela 
     FEN/UFG. 
18:30h Coquetel, Noite de autógrafos, lançamento do livro “A Arteterapia humanizando os espaços de saúde” São 
     Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, exposição de arte e apresentação cultural. 

 
 
 
Ano 2009  
- I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III Jornada 
Goiana de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano" (29 de abril-02 
de maio de 2009) 
PROJETO DE EXTENSÃO – Categoria Evento - Código PROEC FEN-109: 
 
 
 

 
Fig. 40 – Cartaz da I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III Jornada Goiana 

de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 
 
 
 
 

 
Fig. 41 – Logo da I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III Jornada Goiana 

de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
Fig. 42 – Filipeta da I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III Jornada Goiana 

de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 
 
 
 

 
Fig. 43 – Programação oficial da I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III 

Jornada Goiana de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 
 
 
 

 
Fig. 44 – Certificado da I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III Jornada Goiana 

de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 
 
 
 

 
Fig. 45 – Foto dos participantes da I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III 

Jornada Goiana de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 



 

 

 

 

 
 
 

 
Fig. 46 – Foto da apresentação cultural “Caminhos do Self” por Dôra Santoth (arteterapeuta-GO) durante a I 

Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III Jornada Goiana de  Arteterapia: 
"Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 

 
 
 

 
Fig. 47 – Foto da apresentação oral “Umbigo de Eros: a criação cênica em campo mítico-pessoal” por Vanessa 
Gelli Nunes Rocha (arteterapeuta-DF) durante a I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de 
Arteterapia e III Jornada Goiana de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 
 
 
 

 
Fig. 48 – Foto do lançamento dos livros da Pós-Drª Patrícia Pinna Bernardo (Arteterapeuta-SP): A prática da 
Arteterapia: correlações entre temas e recursos - Vol I: “Temas centrais em Arteterapia” e Vol II: “Mitologia 

indígena e Arteterapia: a arte de trilhar a Roda da Vida” e do workshop “A interpretação simbólica dos contos de 
fada e como trabalhá-los em Arteterapia” durante a I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de 

Arteterapia e III Jornada Goiana de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009 
 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG realizaram a I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia 
e III Jornada Goiana de Arteterapia. O tema dessa edição foi “Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento 
humano”. O evento teve o apoio da PROEC-UFG, do NEPATA-FEN-UFG e do NEPSI-FEN-UFG. A idéia central 
foi ampliar o conhecimento e abrir um espaço para a integração e o debate entre acadêmicos, profissionais e 
pesquisadores das áreas de saúde, arte e educação acerca do processo arteterapêutico e musicoterapêutico 



 

 

 

 

como ferramentas profissionais, criativas e terapêuticas possíveis de serem utilizadas como estímulo ao 
desenvolvimento humano saudável. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado nos dias 29 de abril a 02 de maio de 2009 e sediado no 
prédio da FEN, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO. Voltado principalmente para 
arteterapeutas, musicoterapeutas, enfermeiros, psicólogos, pedagogos, médicos, terapeutas ocupacionais, arte-
educadores, artistas plásticos, músicos, fisioterapeutas, psicopedagogos, profissionais, outras área afins, tanto 
educadores, pesquisadores, acadêmicos e demais pessoas que quiseram participar. 

O evento foi estruturado na modalidade de 19 conferências, 07 mesas coordenadas, 01 curso, 01 mini-
curso, apresentações de 24 pôsteres, 35 apresentações orais, 7 workshops, exposição coletiva de artes visuais, 
atividades culturais, lançamentos de 03 livros (FARIA, Yuze R. A. Olhares, experiências de CAPS-GO; 
BERNARDO, Patrícia Pinna. A prática da Arteterapia: correlações entre temas e recursos - Vol I: Temas centrais 
em Arteterapia e Vol II: Mitologia indígena e Arteterapia: a arte de trilhar a Roda da Vida-SP), mostra cultural 
(teatro-01, performances-03) e feira de artesanato, contendo os eixos temáticos: infância, adolescência, fase 
adulta, velhice e vários e/ou outros. Os trabalhos apresentados na Jornada foram avaliados por uma comissão 
julgadora e os três primeiros colocados na apresentação oral, na sessão pôster e nas obras de arte foram 
premiados. 

Houve a reunião anual de entidades de classe (Conselho Diretor da União Brasileira de Arteterapeutas-
UBAAT) que promoveu o debate, contribuindo para a defesa, o fortalecimento e a promoção da Arteterapia no 
país. Ademais, a Jornada favoreceu a aproximação da sociedade com atividades educativas e preventivas e a 
oportunidade de integração social.  

A Jornada contou com a participação de 300 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos 
tanto da UFG, quanto de outras Faculdades, em especial das áreas de saúde, arte e educação de vários Estados 
do Brasil (RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, BA, GO, DF, MT, TO, PE, RN) e do exterior (Argentina). Os participantes 
receberam um certificado de participação do evento e do curso, com a carga horária total de 45 horas no total. O 
evento gerou os anais contendo 643 páginas, entre resumos, resumos ampliados e artigos completos e o catálogo 
da exposição coletiva de artes visuais. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da I Jornada Brasileira de Arteterapia, XI Fórum Brasileiro de Arteterapia e III 

Jornada Goiana de  Arteterapia: "Arteterapia, Musicoterapia e desenvolvimento humano", 2009: 
Dia 29/04/2009 

14 às 16h - Mesa Coordenada “Criança”: Drª Kelley Marques (Psicop.-GO); Lara Teixeira Karst (Mt.-GO); Andrea 
      Gandolfi (Artt.-GO) 
15:30 às 16:30h – Teatro: “Por que teatro de bonecos?”  - Guadalupe de Castro (Arte-Educadora-GO) 
16 às 17h – Apresentações orais e pôsteres dialogados (Criança) 
18 às 20h – Mesa Coordenada “Adolescência”: Pós-Drª Graciela Rene Ormezzano (Artt.-RS); Sheila Cunha (Mt.- 
      GO) 
20 às 21h - Apresentações orais e pôsteres dialogados (Adolescência) 

Dia 30/04/2009 
09 às 11h – Mesa coordenada “Adulto”: Drª Sonia Maria Bufarah Tommasi (Artt.-SP); Angélica Shigihara de Lima 
      (Artt.-RS); Dª Cláudia Regina Zanini (Mt.-GO) 
11 às 12h - Apresentações orais e pôsteres dialogados (Adulto) 
14 às 15h – Conferência “Idoso”: Emilia Beatriz Machado de Souza (Enfermeira-SC) 
15 às 17h - Workshops: Pós-Drª Patrícia Pinna Bernardo (Artt.-SP); Edna Ferreira Lopes (Artt.-PE) 
16 às 17h - Apresentações orais e pôsteres dialogados (Idoso) 
19 às 22h – Mesa de abertura e mesa coordenada “Arteterapia e Musicoterapia no Brasil”: Otília Rosângela da  
     Silva de Souza (Artt.-MG); Alexandre Ariza Gomes de Castro (Mt.-GO); Drª Cristina Dias Allessandrini (Artt.- 
     SP) 
Performance: “Caminhos do Self” - Dôra Santoth (Artt.-GO) e lançamento de livros: 
     “Olhares, experiências de CAPS” - Yuze Rasmussen A. de Faria (Artt.-GO) 
     “A prática da Arteterapia: correlações entre temas e recursos - Vol I: Temas centrais em Arteterapia” e  
     “Vol II: Mitologia indígena e Arteterapia: a arte de trilhar a Roda da Vida - Pós-Drª Patrícia Pinna Bernardo  
      (Artt.-SP) 
Abertura oficial e exposição coletiva de artes visuais 

Dia 01/05/2009 
9-12h e 14-18h - Reunião do Conselho Diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT) 
9-10h – Mesas Coordenadas: Tereza Maria Salles da Costa Lima (Psicóloga Clínica-SP); Maria Glória Dittrich  
     (Artt.-SC); Dôra Santoth e Paulo Barreto Campello; Drª Denize Boutellet Munari (Enfermeira Psiquiátrica-GO);  
     Drª Sônia Maria Bufarah Tommasi (Artt.-SP); Dndª Cláudia Regina Zanini (Mt.-GO); Sirlene O. Souza  
     (Psicanalista Integrativa e terapeuta Junguiana-GO) 
9:45-10:15h – Performance: “Eurínome (Dança da Purificação)”  - Maria Julia Pascali (Arte-Educadora-GO) 
10-12h - Apresentações orais, pôsteres dialogados e workshops 



 

 

 

 

14-16h – Mesa coordenada: Maria Cristina Urrutigaray (Artt.-RJ) e Drª Solange Martins Oliveira Magalhães  
     (Psicóloga-GO) 
15:45-16:15h –  Performance: “A subjetividade do corpo sensível”  - Pritama Brussolo (Artt.-DF) 
16-18h Mini-curso: “Acupuntura científica moderna” - Ismael Pinheiro (Biomédico e Biólogo-GO) 
     Workshops: Drª Kelley Marques (Psicop.-GO); Dôra Santoth (Artt.-GO); Jorge Darío Chiesa (Mt.-Argentina);  
    Maria Julia Pascali (Arte-Educadora-GO) 
14-18h – Pôsteres dialogados 

Dia 02/05/2009  
08:30-12h e 14-17:30h – Curso de Arteterapia: “A interpretação simbólica dos contos de fada e como trabalhá-los 
      em Arteterapia” - Profª Pós-Drª Patrícia Pinna Bernardo (Artt.-SP) 
 
 
 
Ano 2010  
- II Jornada Brasileira de Arteterapia e IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade 
e cuidar em saúde mental" (27 de maio-01 de junho de 2010) 
PROJETO DE EXTENSÃO – Categoria Evento - Código PROEC FEN-93: 
  
 
 

 
Fig. 49 – Cartaz da IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar em saúde mental", 2010 

 
 
 
 

 
Fig. 50 – Logo da IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar em saúde mental", 2010 

 
 
 



 

 

 

 

 
Fig. 51 – Programação oficial da IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar em saúde mental", 

2010 
 
 
 

 
Fig. 52 – Filipeta da IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar em saúde mental", 2010 

 
 
 

 
Fig. 53 – Certificado da IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar em saúde mental", 2010 

 
 
 

 
Fig. 54 – Foto dos palestrantes nacionais (PE, SC e SP) e equipe organizadora da IV Jornada Goiana 

de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar em saúde mental", 2010 
 
 



 

 

 

 

 

 
Fig. 55 – Foto da decoração da FEN-UFG durante a IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar 

em saúde mental", 2010 
 
 
 

 
Fig. 56 – Foto da apresentação cultural durante a IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, criatividade e cuidar 

em saúde mental", 2010 
 
 
 

A ABCA e a FEN–UFG promoveram a II Jornada Brasileira de Arteterapia e IV Jornada Goiana de 
Arteterapia. O tema dessa edição foi “Arte, criatividade e cuidar em saúde mental”. O evento teve o apoio da 
PROEC-UFG e do NEPATA-FEN-UFG. A idéia central foi ampliar o conhecimento e abrir um espaço para a 
integração e o debate entre acadêmicos, profissionais e pesquisadores das áreas de saúde, arte e educação 
sobre o processo arteterapêutico como ferramentas profissionais, criativas e terapêuticas possíveis de serem 
utilizadas como estímulo ao desenvolvimento humano saudável. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (ABCA e FEN-UFG), entre outros 
membros da ABCA e da FEN-UFG, o evento foi realizado nos dias 27 de maio a 01 de junho de 2010 e sediado 
no prédio da FEN, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO. Voltado principalmente para 
arteterapeutas, musicoterapeutas, enfermeiros, psicólogos, pedagogos, médicos, terapeutas ocupacionais, arte-
educadores, artistas plásticos, músicos, fisioterapeutas, psicopedagogos, profissionais, outras área afins, tanto 
educadores, pesquisadores, acadêmicos e demais pessoas que quiseram participar. 

O evento foi estruturado na modalidade de 6 conferências nacionais/regionais, 1 workshop, 1 mesa 
temática, 34 apresentações orais, 21 pôsteres, exposição coletiva de artes visuais e atividades culturais. Os 
trabalhos apresentados na Jornada foram avaliados por uma comissão julgadora e os três primeiros colocados na 
apresentação oral, na sessão pôster e nas obras de arte foram premiados. Os participantes receberam um 
certificado com a carga horária total de 20 horas. 
A Jornada contou com a participação de 80 pessoas, entre alunos e profissionais de diferentes cursos tanto da 
UFG, quanto de outras faculdades, em especial das áreas de saúde, arte e educação dos Estados de Goiás, 
Tocantins, Distrito Federal, Paraná e São Paulo. Houve a produção de anais do evento com 377 páginas, entre 
resumos, resumos ampliados e artigos e catálogo de exposição coletiva de artes visuais dos arteterapeutas. 
 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da II Jornada Brasileira de Arteterapia e IV Jornada Goiana de Arteterapia: "Arte, 

criatividade e cuidar em saúde mental", 2010: 
Dia 27/05/2010 

08h às 12h - Apresentações orais e pôsteres dialogados 
Dia 28/05/2010 

09h às 12h - Conferência: “Caixas lúdicas de avaliação da aprendizagem: padronização de instrumentos num 
cenário de estimulação” e Banner: “Caixas lúdicas: neurodidática aplicada na educação especial” 
     Drª Kelley Marques (GO) 

Dia 29/05/2010 



 

 

 

 

Conferência: “Arteterapia e acompanhamento terapêutico: um casamento interessante” e Oficina de teatro 
    Drª Maria Cristina Urrutigaray (Artt-RJ) e Psic. Karina da Costa Ocanha Lopes (Psicóloga-RJ) 

Dia 31/05/2010 
09h às 12h - Workshop: “Linguagem corporal na Arteterapia” e Conferência: “Arte na Medicina: da mitologia à 
contemporaneidade”  
    Dr. Paulo Barreto Campello (Médico e Artt-PE) e Artt. Dôra Santoth (Artt.-GO) 
14h às 18h - Apresentações orais e pôsteres dialogados 
16:30h às 18h - Conferência: "Representações da depressão em trabalhos de Arteterapia: leituras energéticas e 
simbólicas" 
    Profª Luana M. Wedekin (Artt-SC) 
18:30h às 20:00h - Conferência: “Arte na Medicina: da mitologia à contemporaneidade”  
     Dr. Paulo Barreto Campello (PE) 

Dia 01/06/2010 
14h às 18h - Apresentações orais e pôsteres dialogados 
17h às 18h – Conferência: “Arteterapia em Goiás” 
     Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (Artt-GO) e Profª Flora Elisa de Carvalho Fussi (Artt-GO) 
18 às 21h - Conferência: “Arte, criatividade e cuidar em saúde mental”  
     Drª Sonia Maria Bufarah Tommasi (Artt-SP) 
Após 21h - Exposição coletiva de artes visuais dos Arteterapeutas 
Apresentação cultural e Coffee-break 

 
 
 
- I Mostra Científica de “Arteterapia & drogadição" (03 de dezembro de 2010):  
PROJETO DE EXTENSÃO – Categoria Evento - Código PROEC FEN-158 
 
 

 

 
Fig. 57 – Foto dos servidores do CASA CAPS ad e arteterapeutas da Associação Brasil Central de Arteterapia na I 

Mostra Científica de “Arteterapia & drogadição”, 2010 
 
 
 
 

 
Fig. 58 – Foto da comissão organizadora da I Mostra Científica de “Arteterapia & drogadição”, 2010 

 
 
 



 

 

 

 

A FEN–UFG, o CASA CAPSad e a ABCA promoveram a I Mostra Científica de Arteterapia & drogadição. 
O evento teve o apoio da PROEC-UFG e do NEPATA-FEN-UFG. A idéia central foi ampliar o conhecimento dos 
profissionais e usuários do CASA CAPSad de Goiânia/GO sobre os estudos e pesquisa, sobre a área da 
Arteterapia aplicada ao contexto da dependência de drogas, como uma ferramenta profissional, criativa e 
terapêutica possível de ser utilizada como estímulo ao desenvolvimento humano saudável dos dependentes de 
drogas. Objetivou, também, estreitar a relação entre serviço/campo de estágio-ensino-comunidade. 

Com a coordenação da professora Ana Cláudia Afonso Valladares (FEN-UFG), entre outros membros do 
CASA CAPSad, da FEN-UFG e da ABCA, o evento foi realizado no dia 03 de dezembro de 2010 e sediado no 
CASA CAPSad, localizado no Setor Sul, em Goiânia-GO. Voltado principalmente para profissionais, usuários do 
CASA CAPSad de Goiânia/GO, estudantes e professores de enfermagem que possuíam pesquisas e estudos em 
Arteterapia & drogadição e aberto a todos que quiseram participar.  

O evento gratuito estruturado na modalidade de apresentações de 22 pôsteres, 1 workshop, roda de 
discussão com o grupo e coffee-break. Os participantes receberam certificado com a carga horária de 05 horas. A 
Jornada contou com a participação de 60 pessoas, entre equipe organizadora, usuários e profissionais do 
CAPSad, arteterapeutas da ABCA e alunas da FEN-UFG. A Mostra gerou os anais com 132 páginas composta 
por resumos ampliados dos pôsteres apresentados. 

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da I Mostra Científica de “Arteterapia & drogadição”, 2010: 

Dia 03/12/2010 
08:00 às 08:30h – Aquecimento com participação de pessoas do serviço-ensino-comunidade e coffee-break 
08:30  às 10:00h - Apresentações dos pôsteres e reflexão sobre do processo com os usuários do serviço,  
     servidores, profª alunos e demais participantes 
10:00  às 12h – Workshop com pessoas da comunidade (usuários) e coordenados por pessoas do serviço-ensino 

 
 
 

- V Jornada Goiana de Arteterapia: "Arteterapia no cuidado e na reabilitação de drogadictos 
(álcool e outras drogas" (13 de junho de 2011):  

 
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA da I Mostra Científica de “Arteterapia & drogadição”, 2010: 

Dia 03/12/2010 
07:30 às 08:30h – Inscrições, credenciamento, abertura e exposição de Arte: “Retratos” 
08:30 às 09:30h – Conferência: “Arteterapia no cuidar e na reabilitação de drogadictos (álcool e outras drogas)”  
     Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (FEN-UFG) 
09:30 às 12h – Apresentações orais e dialogadas dos pôsteres 
12:00 às 18:00h – Exposição dos pôsteres 
18:00h – Encerramento 
 

Evento em construção. 
 
 
 

 
Aspectos considerados importantes para a Arteterapia em Goiás foram os eventos nacionais e regionais 

que ocorreram na capital. De qualquer forma, a área científica é a meta que a Arteterapia em Goiás tem almejado. 
A ABCA tem procurado avançar, criar e interagir, auxiliada pelos eventos até agora promovidos, na busca da 
superação de desafios.  

Enfim esses empreendimentos da ABCA têm gerado um reconhecido e um, conseqüentemente, avanço 
para a Arteterapia em Goiás e no Brasil. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


