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um seminário diferente 
que você não vai querer perder! 

O que é uma Experiência Acumulativa 

É um conjunto de atividades que articulam aulas teóricas e vivência em grupo, 
potencializando a aprendizagem e criatividade através da participação e da 
observação. 
É intensiva na transmissão de conteúdo e altamente eficaz na elaboração da 
aprendizagem. 

É um desafio criativo e construtivo para quem quer aprender rápido, com 
intensidade e seriedade. 
A Experiência Acumulativa irá abordar as Instituições no momento histórico atual, com 
seus impasses, paradoxos, conflitos, deterioração de vínculos, formas de violência 
tácita, perspectivas de abertura e estratégias de governança institucional. 
Além de abordar as Instituições como tema central, trata-se de uma rica 
oportunidade para o aprendizado sobre processos grupais, liderança, papéis, 

coordenação de equipes, e outros temas relacionados. 

Numa Experiência Acumulativa se vivencia a transformação de um grupo de 
indivíduos em um grupo de participantes! 

 

A quem se dirige 

 Prioritariamente, a gestores comprometidos com a governança institucional.  

A profissionais envolvidos nas atividades de coordenação de produção e gestão de processos. 

Aos que vivenciam esse mal-estar institucional nos seus espaços de vida e trabalho. 

Aos profissionais que atendem pessoas que sofrem com esse mal-estar institucional 

(psicólogos, psicanalistas, administradores, coaches, gestores de quaisquer áreas, etc.).  

A profissionais da área de humanas, envolvidos ou não com a gestão de recursos humanos em 

instituições. 

A profissionais e estudantes que se interessam pelo tema. 
 

 

Coordenador 
 

Marco Aurélio F. Velloso 

Filósofo, administrador, psicólogo, psicanalista e analista institucional. 

Desenvolve atividades de consultoria institucional há mais de 40 anos. 

Tradutor para o português da obra fundamental de Pichon Rivière, o criador dos 

grupos operativos, O Processo Grupal (*). 

Coautor da biografia intitulada A operatividade da psicanálise vivida por Enrique 

José Pichon-Rivière (**). 

(*) PICHON RIVIÈRE, E. O Processo Grupal. Série Psicologia e Pedagogia. Trad. Marco Aurélio Fernandez 

Velloso; Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 

(**) VELLOSO, M. MEIRELES, M. A operatividade da psicanálise vivida por Enrique José Pichon-Rivière. 

São Paulo: Velloso Digital, 2014 

Mais informações 
www.interpsic.com.br 

tel: (11) 3816-0905 

Deixe recado na secretaria eletrônica. 


