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PÚBLICO ALVO

- Psicólogas(os) que desejam obter conhecimentos e
técnicas para o atendimento psicológico online.

- Alunos do curso de psicologia que pretendem adquirir
conhecimentos para atendimentos online,
depois de formado.

Nesse curso a psicóloga e o psicólogo adquir irão
Know-How de como realizar atendimentos online em
«Tudo que você precisa saber» para oferecer atendimento
online, com técnicas, metodologias e eticamente respaldasas(os).

Know-How



OBJETIVOS

www.lecionando.com.br

- Capacitar psicólogos e psicólogas para o
atendimento online, por meios de ferramentas
de tecnologia da informação

 - Estabelecer e vivenciar processos de teoria e
prática.

 - Ensinar soluções apropriadas 
aos desafios específicos que enfrenta.

 - Ensinar Know-How necessário
para a prática em atendimento
online.



GRADE CURRICULAR

Introdução ao atendimento 
psicológico online

Normas e procedimentos
do CFP

Ferramentas tecnólogicas
disponiveis  para atendimentos 

online

Como realizar o 
credenciamento

 no CFP.

Cadastro na Prefeitura

Como receber pelos
atendimentos online

Breve histórico do
 atendimento em 

terapia online.

- Fundamentações comentada
da Res. 011/2018- CFP;
- Modelo de contrato de
atendimento á menores de
idade;
- Orientações para os casos
de encaminhamento de
urgência e emergência.

- Tipos de ferramentas de T.I;
- Comunicações Síncrona e
Assíncrona;
- Plataformas utilizadas;
- Aplicativos gratuítos;
- Técnicas de instalação de
aplicativos de atendimentos;
- Segurança das informações;
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- Credenciamento no CFP,
passo a passo;
- Tipos de contratos;
- Tecnologias empregadas;
- Sigilo das informações;
- Ética.

Procedimentos para 
atendimentos como prof.
autônomo 76 Principais plataformas de

atendimento online 8 Como receber pelos
atendimentos online

9 10Planilha de atendimento
online

Recibos 
de Pagamentos 11Técnicas e procedimentos

de atendimentos online 12 Divulgação do
atendimento

online

- Registro CRP
- Reg. Prof. Autônomo
- Prof. Liberal
- MEI
- INSS
- ISS
- IRPF

- Profissional autônomo
- Profissional Liberal
- Profissional estabelecido
- Prof. não estabelecido
- Alvará

Como instalar e usar:
   - SKYPE
   - WhatsApp
   - Hangouts
   - Webex
   - Treina Tom

Como receber através:
- Pagseguro
- Paypal
- TED
- DOC

- Agenda Online
- Agenda Fixa
- Controle de atendimentos
- Cadastro de pacientes
- Atendimento particular
- Atendimento Social

- Como criar Recibos
- Como emitir recibos
- Modelo de Recibo
- Validade do Recibo
- Autenticação do Recibo

- Tipos de equipamentos de
tecnologia da informação
- Comportamento com os
equipamentos de tecnologia
- Acolhimento psicológico
online
- Feed-Back com pacientes
- Técnicas de atendimentos

- Divulgação na redes sociais
- Google Adword
- WhatsApp, e-mail
- Modelo de cartão de visita
- Normas para publicidade
de acordo com a Resolução
03/2007



- Sala de aula em ambiente virtual
- Chat Online com tutores e alunos
- Aulas em módulos PDF e SLIDES
- Aulas em Vídeos
- Artigos para donwloads
- Links informativos
- Donwloads de material

www.lecionando.com.br

MATERIAL DIDÁTICO

Material disponivel

Disponibilidade e duração do Curso

- Curso com duração de 40h 
- Disponível por 90 dias para conclusão
- Exercícios e testes de aprendizagem
- Certificado de Capacitação Profissional

Material disponivel

Disponibilidade e duração do Curso

CAPACITAÇÃO EAD
 EM ATENDIMENTO

PSICOLÓGICO ONLINE



CERTIFICAMOS QUE:

C E RT I F I C A D O
CAPACITAÇÃO EAD

DE PARTICIPAÇÃO

Aluno

Certificado

Tutor

Psicólogo - CRP:05/55017

Participou do curso de capacitação técnica em ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ONLINE
na modalidade EAD, com carga horária de 40 horas/aula. 

Andriano Martins

Jaqueline da Cruz Castilho

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2019 

Jaqueline Castilho

CERTIFICADO

Modelo do Certificado
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INSCRIÇÃO

Como se inscrever no curso

Inscrição

- Clique em Inscreva-se 

- Preencher o formulário e
clicar em Registrar usuário.

Registro

- Após efetuar o registro,
clique em Meus Cursos 

- Clique no catálogo de cursos.

Compra

- Clique no curso Atendimento
Psicológico Online 

- Na tela seguinte clique em
Comprar.

- E confirmar  pedido

- Efetue o pagamento pelo
Paypal

- Confirme pedido do Paypal
e o acesso no curso será 
liberado imediatamente.

Pagamento

- A compra  é realizado por meios de cartão de crédito 
com a operadora Paypal.

- Após o preenchimento das informações solicitada pelo
Paypal e clicar e Confirmar o pedido, o acesso ao curso 
é liberado imediatamente.

- Suporte de pagamentos e conexão no sistema você
poderá entrar em contato conosco através:

- E-mail: suporte@lecionando.com.br

- Telefone (21)98778-5340 - WhatsApp

 R$390,00
   Ou em até  de  sem juros.10 x R$78,00

Comprar Curso

VALOR
Curso livre, de atualização profissional.
Legalizado conforme Lei nº 9.394 - Diretrizes e Bases da Educação nacional.
Artigo 205 e 206 da Constituição Federal.
Decreto Presidencial nº 5.154.
Normas da Resolução CNE nº 04/99 - MEC Art.7º,   3º

Tutor do Curso: Andriano C. Martins
Associado ABED - Associação Brasileira de Ensino a Distância

§

Curso de Capacitação em Atendimento Psicológico OnlineR$780,00
Desconto de  para pagamentos a vista50%
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