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FEV/2012 

comunidade de forma a  promo-

ver melhorias pessoais e sociais.  

Temos como valores: Inovar 

práticas na área da saúde, de 

maneira a agilizar os serviços e 

aumentar a qualidade dos atendi-

mentos; comunicação clara e pre-

cisa; gerenciamento em equipe, 

visando o bem da instituição em 

detrimento de interesses pesso-
ais; relacionamento com clientes 

baseado em respeito, responsabi-

lidade e dedicação; comprometi-

mento social; e, transparência 

nas ações. 

 É através desse trabalho 

que nossa equipe busca inovar a 

sociedade em que vivemos! Você 

está convidado a dividir esse so-

nho conosco! 

O Instituto Innove – Análise 

do Comportamento e Saúde ini-

ciou suas atividades em Agosto 

de 2011 e deseja compartilhar 

esta conquista com você ! 

O Instituto nasceu do dese-

jo de integrar diversas áreas da 
saúde em um único espaço. Sa-

bemos da grande importância e 

efetividade em realizar um traba-

lho multidisciplinar. Uma equipe 

multidisciplinar permite que o 

trabalho seja mais amplo, com-

pleto e criativo. Dessa forma, a 

intervenção, além de ser diversi-

ficada, passa a ser mais rápida e 

ainda mais eficaz. 

Atualmente, a equipe é 

composta por psicólogos, psico-

pedagogas, nutricionista e fono-

audióloga.   

CONHEÇA O INSTITUTO INNOVE ! 

  

A atuação do Instituto  In-

nove é diversificada. Trabalha-

mos com: Atendimentos individu-

ais a crianças, adolescentes, a-

dultos e idosos, nas áreas de 

psicologia, psicopedagogia, nutri-

ção e fonoaudiologia; Acompa-

nhante terapêutico; Atendimen-

tos em grupo; Cursos e palestras; 
Consultoria em escolas e empre-

sas; Grupos de estudos; Projetos 

sociais; e Supervisão de casos 

clínicos. 

Nossa missão é prestar 

atendimento visando bem estar 

psicológico e físico aos clientes, 

respeitando os preceitos éticos e 

promovendo qualidade de vida. 

Além disso, formar e informar a 

EDIÇÃO ESPECIAL 

DE LANÇAMENTO 

NOSSO ESPAÇO 
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EQUIPE INNOVE 

Annie Wielewicki (CRP 08/15175) 
 

Graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), especializanda em Saúde Mental pela mesma 

instituição. É professora de graduação em Psicologia pelo Departamento de Psicologia Geral e Análise 

do Comportamento na UEL No Innove, atua como psicóloga clínica, coordenadora de eventos, coorde-
nadora de estágio e editora do Informativo Innove. 

Bruna Troia Pitelli (CRP 08/13282) 
 

Graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), especialista em Análise do Comportamento 

Aplicada pelo Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL), especializanda em Terapia por Contingências 

de Reforçamento (ITCR- Campinas). No Innove  atua como psicóloga clínica de adultos e jovens adul-
tos e é administradora da clínica.  

Carina Paula Costelini (CRP 08/13284) 
 

Graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), especialista em Análise do Comportamento 

Aplicada (UNIFIL) e em Psicopedagogia Institucional e Clínica (Esap). Atua como coordenadora da 

Educação Especial em contexto escolar e no Innove, atua como psicóloga clínica de crianças, adoles-
centes e adultos, psicopedagoga, supervisora de casos clínicos, coordenadora de eventos e editora do 

Informativo Innove.   

Michele Caroline Delefrati Barriviera  

 

Graduada em pedagogia pela Universidade Norte do Paraná ( UNOPAR) e pós-graduada em Metodolo-

gia do Ensino Superior pela mesma instituição e em Psicopedagogia Institucional e Clínica (Esap). É 

tutora eletrônica do curso de Pedagogia da Universidade Norte do Paraná. No Innove, atua como psico-
pedagoga e coordenadora de sublocação.  

Naiara Costa (CRP 08/15158) 

 

Graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), especializanda em Terapia por Contingên-

cias de Reforçamento (ITCR- Campinas). É psicóloga clínica do Sest/Senat, unidade Londrina. No 

Innove, também atua como psicóloga clínica e gerencia a contratação de serviços .  
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EQUIPE INNOVE 

Luciano Carneiro (CRP 08/16204) 
 

Graduado em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) atua como Psicólogo Clínico no 

Instituto Innove realizando atendimento de crianças, adolescentes e adultos. Atua também na área de Recur-

sos Humanos como Consultor na Admita Recursos Humanos. 

Sandra Megumi Yamaoka (CRP 08/16515) 
 

Formada em Psicologia pela UEL, com pós-graduação em Psicopedagogia. Trabalha atualmente no contexto 

escolar, onde coordena uma turma de alunos de Estudo Dirigido. Além disso, atua na área clínica com atendi-

mento psicoterápico e psicopedagógico. Experiência com atendimento em grupo   

Tatiane Kally Miyamoto Koga (CRP 08/16303) 
 

Graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina. Pós graduada em Neuropsicopedagogia pela 

Universidade Norte do Paraná. Atua como psicóloga clínica do Instituto Innove atendendo crianças e adultos. 

Experiência em acompanhamento terapêutico infantil em ambiente escolar. Publica informativos mensais em 
Centros de Educação Infantil de Londrina..  

Thayssa Brasil 
 

Fonoadióloga, graduada pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), com pós graduação em Linguagem 

pelo Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica (CEFAC) e em Psicopedagogia Institucional e Clíni-

ca pelo Instituto de Estudos Avançados e Pós-Graduação (ESAP). Tem experiência em fonoaudiologia clínica e 
psicopedagogia. Atua em sua própria clínica (Clínica Interação) e atende em parceria no Instituto Innove. 

Juliana Rossito Bandeira Cereda (CRN 8/3083) 
 

Nutricionista graduada pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) e especialista em Atendimento Nutri-

cional (Personal Diet) pelo CESUMAR. Atuação em clínica de Nutrição com elaboração de dietas personali-

zadas, controle de peso e patologias relacionadas à nutrição. Atendimento a grupos de terceira idade com ori-
entações sobre alimentação saudável, palestras e consultas individuais.Elaboração de cardápios para famílias, 

visando praticidade e qualidade de vida.  

Stephanie Gonçalves de Oliveira 

 

Estagiária do Innove, cursa 3º ano de Psicolo-

gia na UNIFIL. 

Mariane Curty 

 

Estudante do 3° ano de Psicologia na UEL. Atua como colaboradora do projeto de Desenvolvimento de 

Comportamentos Alternativos para Adolescentes e Adultos Jovens com Transtorno de Ansiedade Social. É 

colaboradora no Instituto Innove, auxiliando na recepção e organização de eventos.   

http://www.facebook.com/thayssabrasil
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000026877871


 

 

Material explicativo 

 
 Desde setembro de 2011 o Innove conta com um material explicativo da terapia. O 
cliente recebe o folheto enquanto aguarda o primeiro atendimento e pode tirar algumas dúvi-
das sobre o funcionamento da terapia antes mesmo do primeiro contato com o terapeuta.  
 Após o cliente ter lido todo o conteúdo, é solicitado que o mesmo preencha um termo 
dizendo que está ciente e concorda com o explicitado.  
 
 O texto é de Annie Wielewicki e o layout de Bruna Tróia Pitelli. Foi elaborado tendo em 
vista que alguns clientes apresentavam muitos comportamentos ansiosos na sala de espera 
e durante a primeira sessão. Relatavam não saber o que deveriam falar ou como agir em 
sessão.  
 
 Tínhamos a hipótese de que um material como este, poderia diminuir a ansiedade do 
cliente, por tornar o ambiente físico e social da terapia um pouco mais previsível. Notamos 
que após seu emprego, não tivemos mais relatos de desconhecimento total do ambiente te-
rapêutico.   

Parte externa do folheto.  
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ACONTECEU EM 2011 



 

 

Na campanha Innove o Natal, foram arrecadados alimentos pa-

ra três instituições em Londrina: CEPAS, Lar dos Vovôs e Casa 

de Maria—Casa Lar Arte de Viver! 

 
Isso foi possível graças a parcerias e contribuições de diversos 

familiares, clientes e amigos. 

 

Mais uma vez, nosso muito obrigada! 

 

E fiquem atentos, durante o ano de 2012 estaremos realizan-

do mais campanhas beneficentes. Faça parte disso e nos ajude 

a construir um mundo melhor! 



 

 

 

 

 

Que este ano seja um ano especial, cheio de conquistas, mas que com cada uma delas venha uma 
nova percepção do que realmente é ser feliz.  

Que você consiga uma casa maior, mas que quase todos os cômodos fiquem vazios por sua família 
estar unida ao redor de uma única mesa.    

Que você compre o carro dos seus sonhos, e descubra que ele pode ficar parado na garagem en-
quanto você caminha de mãos dadas por um parque.  

Que você realize o desejo de comprar uma TV enorme, 3D, com home theater, mas que ela perma-
neça desligada durante o jantar, para que você possa ouvir como foi maravilhoso o dia da sua família.  

Que sua conta bancária esteja satisfatoriamente recheada, mas sobretudo, que você tenha em seu 
bolso um ou dois reais para comprar algodão doce e saboreá-lo sujando os dedos.    

Que você tenha um excelente plano de saúde, mas que se esqueça que ele existe por não precisar 
usá-lo.    

Que você jante em badalados restaurantes para descobrir que a maior chef que existe, cozinha to-
dos os dias dentro da sua casa.    

Que sua internet trafegue em altíssima velocidade, mas que sua melhor rede seja aquela pendurada 
entre duas árvores, onde você possa ouvir os pássaros cantarem.   

Que você tenha um smartphone de última geração, mas que não precise usá-lo para dizer às pesso-
as mais importantes da sua vida o quanto elas são especiais.   

Que você tenha um tablet, mas que use mais as pontas dos seus dedos para fazer cafunés do que 
para mandar e-mails.  
 

Que você possa comprar boas roupas, bolsas e relógios, mas que sua verdadeira marca seja a 
"inspiração" deixada pelos lugares por onde passará.    

E que assim, conquistando tudo o que você sempre quis, você descubra que mais importante do que 
aquilo que você tem, é o que você faz com tudo o que conquistou. Sucesso sempre! 

*o título original é: “que no próximo ano”.  

Que esse ano*... (Maurício Louzada)  
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Aguarde, EM 2012 teremos: 
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Em breve 



 

 

Rua Astorga, 190 | LondrinaRua Astorga, 190 | Londrina--Pr Pr   

43 332843 3328--0001 |contato@institutoinnove.com.br0001 |contato@institutoinnove.com.br  



 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Editoria 

Annie Wielewicki 

Carina Paula Costelini 

Fotos 

Carla Costelini (fachada e palestra Obediência) 

Eduardo Anizelli (fotos Innove e sócias).  
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