O MaterOnline nasceu em Janeiro de 2018 e atualmente
é o MAIOR distribuidor de conteúdos sobre os temas
relacionados a perinatalidade e parentalidade do Brasil.
Desde a graduação, a Profa. Pós-Dra. Rafaela de Almeida Schiavo
(CRP 06/93353), já se preocupava com a saúde mental materna;
é autora de centenas de trabalhos científicos e dedica sua vida à
missão de diminuir as altas taxas de alterações emocionais
materna que temos no país.
Entretanto, todo o conhecimento científico produzido e
publicado pela Profa. Pós-Dra. Rafaela de Almeida Schiavo
acabava ficando limitado apenas para os próprios
pesquisadores da área e, assim, nasce o MaterOnline.
Hoje, esses conhecimentos tão importantes deixaram de ser
restrito aos próprios pesquisadores e é compartilhado,
através do MaterOnline, para quem interessa de fato.
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Formar profissionais,
qualificando-os para
atender as demandas
de mães, pais e bebês,
promovendo saúde
mental e prevenindo
alterações emocionais
no período perinatal.

Ser Referência

Compromisso com

Nacional em cursos

a ética, satisfação

sobre saúde mental

do cliente,

perinatal por meio

comprometimento,

de distribuição de

iniciativa e

conteúdos.
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NOSSOS CURSOS
Pós-Graduação em Psicologia
Perinatal e da Parentalidade

na modalidade Aperfeiçoamento, você terá acesso ao que precisa saber para dominar
a teoria e a prática. Conhecerá o passo a passo para ser uma Psicóloga Perinatal e da
Parentalidade. Terá acesso a mais de 200 vídeo-aulas, e-books, artigos científicos,
dinâmicas, instrumentos de avaliação entre outros. Poderá oferecer um atendimento
100% qualificado para tentantes, gestantes, parturientes, puérperas, bebês e rede de
apoio. Você será pioneira em sua região e se tornará uma referência.

A Transição para a Parentalidade
é um curso completo voltado para todos os Profissionais da Saúde
e estudantes que trabalham ou querem trabalhar com
gestantes e puérperas. Entenda sobre os fenômenos
emocionais envolvidos na transição para parentalidade, desde
a gestação até o primeiro ano de vida do bebê.

Gravidez e Parentalidade na Adolescência
é um curso completo voltado para todos os profissionais e estudantes
que trabalham ou querem trabalhar com gestantes e puérperas
adolescentes e toda a sua rede de apoio. Entenda sobre os fenômenos
envolvidos em uma gravidez na adolescência.

Saúde Mental Materna
Você compreenderá que o período de gravidez e pós-parto
são mais propensos no ciclo vital feminino à manifestações
de alterações emocionais significativas.

Atenção Psicológica na Perinatalidade
Você conhecerá alguns dos fenômenos psicológicos
envolvidos na gestação, parto e pós-parto

materonline.com.br/cursos/

