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A CLÍNICA JORGE JABER ministra o Curso de Formação de

Terapeutas em Dependência Química há 37 anos.



A CLÍNICA JORGE JABER atua na prevenção e tratamento da 

saúde mental envolvendo quatro áreas interligadas:

1. Prevenção

2. Tratamento

3. Ensino

4. Pesquisa



Prevenção :             Banda Alegria Sem Ressaca



Prevenção



Tratamento



Ensino



Pesquisa



Vamos relembrar alguns itens importantes sobre o Curso 
e atualizar informações:

 1) O Curso de Formação de Terapeutas em Dependência Química é composto 
por 05 módulos.

 2) Cada módulo é um Curso completo em si.

3) O 1º módulo foi no período de 12/09/2020 a 05/12/2020.
A recuperação deste módulo foi de 09/03/2021 a 25/05/2021.

 4) O 2º módulo foi no período de 09/01/2021 a 20/01/2021 :
Webinar Freud, Lacan e Drogas 

A recuperação deste módulo se iniciará no dia 01/06/2021 e vai até 22/06.
Lives às terças-feiras, às 19:00, nos dias 01, 08, 15 e 22/06. 



5) O 3º módulo terminou em 22/05/2021, último sábado.

ATENÇÃO:  Todas as aulas de todos os módulos estão a disposição gratuitamente no 
Facebook grupo Curso online de Extensão em DQ, no item “Fotos”, no cabeçalho.

Todos os Powerpoints estão a disposição no site no item Curso

www.clinicajorgejaber.com.br

http://www.clinicajorgejaber.com.br/


Para solicitar o certificado à CJJ

- do 1° módulo ( alunos que participaram das lives de recuperação 
de 09/03 a 25/05);

- do 3° módulo ( alunos que participaram das aulas de 20/02 a 
22/05);

-alunos que não solicitaram no passado seu certificado do módulo 
1, poderão fazê-lo no mesmo prazo;

- o módulo 2, Webinar Freud, Lacan e Drogas será repetido, como 
recuperação, a partir de 01/junho. Todos poderão solicitar o 

certificado correspondente, a partir de julho.



O aluno deverá proceder da seguinte forma a partir do dia 30/05 até 
o dia 01/07/2021:

- Efetuar depósito de R$ 60,00 ( sessenta reais) por cada certificado 
solicitado na conta corrente abaixo e enviar o comprovante para o 
email

cr@clinicajorgejaber.com.br

escrito CURSO módulo 1 e/ou CURSO módulo 3 com o nome 
completo do aluno e o telefone com DDD.

Banco Santander
Agência 3184
c/c 130025678
Jorge Jaber Clínica de Psicoterapia Ltda
CNPJ 86.748.076/0001-15 O PIX é o CNPJ : 86.748.076/0001-15

Os certificados serão enviados por email.

mailto:cr@clinicajorgejaber.com.br


7) A certificação de Terapeuta em Dependência Química é concedida
para participantes que tenham realizado os 05 módulos, mediante
comprovação de certificados, treinamento prático de 120 horas e
solicitação por e-mail.

8) A abertura de inscrições para treinamento prático na CJJ deverá
obedecer medidas da saúde pública

9) Os cursos transmitidos a distância são gratuitos.
Os certificados dos módulos têm custo máximo de 60 reais.

10) Os certificados poderão ser solicitados também a partir de 30 de 
maio até 01 de julho.



4 º Módulo: 29/05 a  28/08 (13 aulas)

1 - 29/05 - Início do 4º Módulo - Informações diversas e Calendário do 4°
módulo

2 - 05/06 - Transtornos Psicóticos x Dependência de Álcool e outras
substâncias

3 - 12/06 – Prevenção à Recaída

4 – 19/06 – Transtornos relacionados ao Transtorno Obsessivo-
Compulsivo (TOC) x Dependência de Álcool e outras substâncias

5 - 26/06 - Transtornos relacionados a traumas e estressores x
Dependência de Álcool e outras substâncias

6 - Drogas Específicas: Sedativo e hipnóticos



7 - 10/07 - Maconha 

8 - 17/07 - Solventes e Inalantes 

9 - 24/07 - Cafeína e Energéticos

10 - 31/07 - Esteróides Anabolizantes 

11 - 14/08 - Benzodiazepínicos e Estimulantes

12 - 21/08 - Esquizofrenia 

13 - 28/08 - Suicídio/ Prevenção ao Suicídio 



 Alcoólicos Anônimos 

www.alcoolicosanonimos.org.br

 Narcóticos Anônimos

www.na.org.br

 Grupos Familiares Al-Anon

www.al-anon.org.br

 Grupos Familiares Nar-Anon

www.naranon.org.br

Algumas Linhas de Ajuda:



OBRIGADO

www.clinicajorgejaber.com.br


