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Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (1979) e mestrado em Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP
(1998).
É especialista em Psicologia Clínica e Psicologia Educacional
(Conselho Regional de Psicologia) e em Cinesiologia Psicológica
(Instituto Sedes Sapientiae). Professional Training em Abordagem
de Resolução Traumática (Somatic Experiencing SE-Brasil da
Foundation for Human Enrichment-USA). Capacitada em
conciliação e mediação civel, familiar e arbitragem pela Escola
Paulista de Magistratura e Escola Superior de Advocacia. Capacitada
como supervisora em mediação e conciliação judiciais e instrutora
em Oficina de Divórcio e Parentalidade pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
É psicoterapeuta com base na psicologia analítica junguiana e perita
judicial. Atua desde 1986 em Psicologia Jurídica. É conciliadora e
mediadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde
2008, na 1ª instância e no pré-processual do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania da capital - central.
Vem atuando como docente de nível superior, em cursos de
Graduação e Pós-Graduação desde 1993, tendo lecionado em 14
cursos de graduação e 5 cursos de Pós. Desde fevereiro de 2014
ministra aulas em cursos de capacitação para conciliadores e
mediadores na área privada e judicial, tendo lecionado em 15 cursos
de capacitação e atuado como coordenadora pedagógica em 5 cursos
em entidades habilitadas pelo TJSP. Foi psicóloga efetiva do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Vara da Infância e
Juventude e atuou na área sócio-jurídica, junto ao Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (ECA). Atuou 9 anos
na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública (Secretaria
do Estado da Saúde) e 27 anos na área sócio comunitária e no
terceiro setor, tendo desenvolvido pesquisas e projetos técnicos
pedagógicos e de intervenção psicossocial em parceria com o poder
público. É membro do CIEC (SP), Centro Interdisciplinar de Estudos
da Criatividade, do CID (SP), Centro de Integração e
Desenvolvimento.; do IPROMESC (SP)Instituto de Profissionais em
Métodos de Solução de Conflitos e da ABT (Associação Brasileira do
Trauma). Co-autora dos livros Corpo em Jung: Estudos em
Calatonia e Práticas Integrativas (Vetor, 2012) e Criatividade: uma
busca interdisciplinar (Ed. Unesp, 1998).
Atua principalmente nos seguintes temas: mediação de conflitos,
violência, direitos humanos da criança e adolescente, oficina de
divórcio e parentalidade. perícia psicológica, saúde coletiva, terapia
de adultos e terapia familiar, terapias expressivas e corporais,
neurociência do trauma, comunicação não-violenta, cultura da paz.

