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Consideramos o Curso Nardi um curso moderno e de excelência
para a atualização de profissionais médicos que estejam querendo
se atualizar, ou mesmo querendo iniciar-se na área da Psiquiatria.
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PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO PRESENCIAL EM PSIQUIATRIA

19/09/2020 A 21/02/2021 | RIO DE JANEIRO, RJ
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O Curso Nardi é uma grande oportunidade para o profissional médico realizar uma atualização na área
de psiquiatria. Os temas do Curso Nardi são extremamente abrangentes começando por aspectos
instrumentais da ciência psiquiátrica como as bases da psicopatologia, dos sintomas e síndromes
mentais e do exame do paciente. Logo a seguir temos uma revisão extensiva dos vários transtornos mentais
e outros temas importantes na área. O Curso é ministrado por experts nas suas respectivas áreas de atuação,
proporcionando o acesso a informação atualizada e de alta qualidade, veiculado por profissionais que estão
em posição de liderança na assistência e na pesquisa nas várias áreas.

ORGANIZADORES DO CURSO

DESCRIÇÃO

FORMATO DO CURSO

OBJETIVOS DO CURSO

PÚBLICO ALVO

Antonio Egidio Nardi
• Médico – Universidade Federal do rio de Janeiro
• Professor Titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina - Instituto de Psiquiatria
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
• Coordenador do Laboratório de Pânico & respiração e do Ambulatório de Depressão

Resistente do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro
• Membro Titular da Academia Nacional de Medicina
• Eleito Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências - Pesquisador 1a do CnPq

Mariana Zaramela Lopes
• Médica pela Universidade Federal de Minas Gerais
• Especializada em Psiquiatria pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
• PostDoctoral FellowemEstimul. não invasivaCerebralpelaHarvardMedical School -EUA
• Neurocientista no Dpto. de Transtornos de Ansiedade pela Columbia University -

EUA
• Professora assistente e coordenadora do curso de Princípios e Prática em Pesquisa

Clínica pela Harvard Medical School - EUA

O curso é presencial, realizado ao longo do ano, durante finais de semana no Hotel Arena em Ipanema. Os
alunos terão aulas interativas com professores renomados para resolução de questões e discussão de casos
clínicos. Toda literatura em psiquiatria atualizada dos últimos 20 anos.

Aprimoramento profissional em psiquiatria, por meio da atualização e revisão dos principais temas
da prática assistencial, desde a psicopatologia até a classificação diagnóstica, incluindo as
estratégias para diagnóstico diferencial e elaboração dos projetos individualizados para
tratamento.

Um ponto importante e diferencial do curso são seus aspectos interativos. Não só o contato com as
aulas online como também sessões específicas de dinâmicas de supervisão online. Permitindo a
interação face-a-face com os organizadores do curso para sessões dinâmicas de perguntas e
respostas a questões que não ficaram muito claras durante o curso.
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DATAS
8 FINAIS de SEMANA entre
SETEMBRO de 2020 a MARÇO
DE 2021

• 19 e 20 de SETEMBRO

• 3, 4, 24 e 25 de OUTUBRO

• 7, 8, 21 e 22 de NOVEMBRO

• 5 e 6 de DEZEMBRO

• INTERVALO

• RETOMADA DAS AULAS nos
DIAS 23 e 24 de JANEIRO
de 2021

• FINALIZAÇÃO DAS AULAS
em 20 e 21 DE FEVEREIRO
de 2021

INVESTIMENTO

X parcelas de R$ 0000,00

Observação:
O valor do investimento
inclui presença nas aulas e
acesso a material didático.

Horário:
O curso será sempre aos
finais de semana de 8h às
18h.

Local:
Hotel ARENA em Ipanema

ENCONTROS PRESENCIAIS COM OS ALUNOS
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As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de setembro de 2020 pelo site:
www.nardilopes.com

INSCRIÇÃO PARA O CURSO 2020
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