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Desde de sua experiência profissional na área de saúde 
psicológica, trabalhando com crianças, adolescentes e seus 
familiares com transtornos psiquiátricos infantis, Clarice 
nos convida a embarcar em uma viagem para dentro de 
nós mesmos, através da neurociência e da meditação. Ela é 
especialista em Autismo e TDA-H, doutora em psicologia, 
neurocientista em uma das mais renomadas Universidades 
do mundo - UCLA - e navegadora. 

Suas palestras pretendem mostrar tudo o que ela sabe, 
vive, trata e investiga na área neurocientífica, clínica e da 
psicologia do comportamento. Além disso, como professora 
universitária, mãe, escritora, terapeuta e navegadora, ela 
traz todas estas facetas da sua realidade e colabora com 
todos a saberem porque podem tornar seus sonhos 
realidade, mesmo com um diagnóstico médico.TO
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Engajada com temas como a transformação do 
sistema educativo atual, a preservação ambiental 
e a saúde mental transdisciplinar e integracional; 
Clarice é uma cidadã do mundo, onde vivendo em 
diferentes países com seus três filhos adolescentes, 
um gato e dois cachorros, ela desbravou com sua 
família terras estranhas e marés de tempestades e 
calmarias, sempre com um grande sorriso! 

A espiritualidade transformou a sua vida, 
através da meditação, ela ensina a seus filhos, 
familiares e pacientes o caminho da auto-realização 
(self-transformation) através da neurociência. Seu 
professor e guru espiritual Paramahansa 
Yogananda (Autobiografia de um Iogue) transformou 
sua existência em um caminho sem precedentes. 



Clarice Peres navega por Águas dos Oceanos 
e da Alma, como neuropsicóloga ela nos mostra 
os avanços mais proeminentes da ciência do 
cérebro e como ela pode ser útil a todas as 
viagens da vida a que nos propomos.

Na sua vida a bordo de seu veleiro “Size 
Matters”, ela combinou a sua paixão profissional 
com o seu amor pelo mar e pela vela, utilizando 
a "Sailing Therapy" (Navegação como Terapia)!

“Navegar é preciso! Tratar o ADHD também”! 



Por que ir escutar as Palestras da Clarice?
➢ Porque vamos conhecer melhor sobre a SAÚDE MENTAL – no TDA-H e no AUTISMO Da Teoria à 

Prática. 
➢ Saber como a SAILING THERAPY é efetiva como tratamento neuropsicológico.

➢ Se cuidamos do nosso mundo, ele estará sempre nos apoiando, isso é SUSTENTABILIDADE!

➢  NEUROPSICOLOGIA INTEGRACIONAL como praticar?

➢ O que faz do USA uma potência mundial e do BRASIL um país de terceiro mundo, e como isso está 

diretamente relacionado com saúde mental, a “fake” educação e EMPREENDEDORISMO.

➢ AI - Inteligência Artificial na Neuropsicologia, um futuro que já é presente.

➢ MEDITAR e RESPIRAR COM-CIÊNCIA, dimensões vibracionais que podem transformar o mundo 
começando por cada um de nós!



PALESTRA 1 “What is your mission on this trip?”
Nesta palestra Clarice compartilha sua vida a 

bordo de seu veleiro em Califórnia, com seus três filhos e 
vivendo seu sonho de poder unir sua paixão por 
navegar, seu amor pelo seu trabalho como Dra. em 
Psicologia experta em Transtornos do Desenvolvimento 
da Infância e Adolescência e o interesse dos seus 
pacientes.

“O que processamos sentindo aprendemos”. E que 
melhor maneira de processar se não fazendo, 
experimentando!

        A partir desta premissa criamos a Sailing 
Therapy, Terapia a Vela, e este tratamento alternativo 
tem apresentado um grande êxito, desenvolvendo uma 
aproximação a sofisticação mental tão necessária para 
um desenvolvimento saudável e de rendimento 
satisfatório para a vida de seus pacientes.

BEM
 VINDOS A BORDO DESTA AVENTURA!



PALESTRA 2 “Who you are”?
Essa palestra Clarice Peres nos convida a 

embarcar neste incrível mergulho para dentro de nós 
mesmos através da prática da neurociência interior, 
da meditação e do Mindfulness, despertando nossa 
consciência ao nosso drama psicológico e de nosso 
ser e estar no mundo, na Mãe Natureza. Através do 
amor, da apreciação, da liberdade, do compromisso e 
da responsabilidade social, política e ética com nós 
mesmos, com o planeta, quando podemos 
contemplar e entender que todos somos um, e em 
cada um de nós contém tudo. 
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SUSTENTABILIDADE
“Nós e a natureza estamos intrinsecamente 
ligados, e todos nós, seres humanos, o mar, 
cada um dos animais marinhos e tudo o que 
nos rodeia, fazemos parte da mesma 
essência”.



Palestra 3 “Who do you want to be?”
Como PhD em TDA-H e investigadora de tratamentos 
neuropsicológicos e farmacológicos para o Autismo e 
Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade, 
Clarice nos convida a desmistificar o diagnóstico e 
tratamento de transtornos psiquiátricos infanto-juvenis, 
um chamado à consciência  destes transtornos, a luz de 
tecnologia de ponta no mundo da neurociência, 
neuropsicologia e da Inteligência Artificial.
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DEPOIMENTOS

 “Nossa mente é uma extraordinária ferramenta 
se sabemos quando usar e quando não usar” 

-Dan Siegel-

“Se você está reclamando algo de alguém, é 
porque você mesmo ainda não conseguiu 

alcançar o que reclama do outro em si mesmo” 
-Silvester Stalone-

 



“Saber sobre o TDA-H opera milagres na minha 
vida com um namorado que tem o transtorno” 

-(C. 30 anos)-

 “Quando estou navegando no mar, sinto que eu 
posso tudo! Que sou realmente alguém 

importante” 
-(E. 14 anos)-



Representando renomadas Instituições Acadêmicas, através de suas palestras 
Clarice já compartiu sua ciência e experiência com PARCERIAS que fazem a 
diferença no mundo:





Clarice Peres PhD TDA-H & AUTISMO

www.clariceperes.com

http://www.clariceperes.com


https://www.instagram.com/lisspalestras/
https://www.instagram.com/lisspalestras/


É Psicóloga, Psicopedagoga, Neurocientista Especialista em Transtornos Psiquiátricos 
Infantis e Juvenis como o TDAH e Autismo e navegadora. PhD em Psicologia Evolutiva e Educação 
da Universidade de Vigo - Espanha. Investigadora e colaboradora em Neurociências do 
Comportamento do Instituto Semel de Investigação do Cérebro – Departamento de Psiquiatria e 
Ciências do Comportamento da Universidade da Califórnia Los Angeles UCLA. Colaboradora no 
Estudo de Ondas Cerebrais de Distúrbios do Espectro do Autismo na Escola de Medicina David 
Geffen. Voluntária no laboratório de Neurofisiologia (EEG, fMRI, sMRI, MEG, TC, RM, DTI), UCLA 
Brain Mapping Center. Colaboradora de pesquisa no Instituto Mindsight com o Dr. Daniel J. Siegel. 
Criadora do Projeto de Intervenção Educativa – PIE-TDAH utilizado no Ensino Público Espanhol na 
Educação Primária. Especialista em Necessidades Educativas Especiais e Funções 
Neuropsicológicas. Capitã de Embarcação de Recreio que utiliza a “Sailing Therapy” como método 
neuropsicológico de terapia. Do qual foi convidada para realizar o Projeto Documentário da 
Netflix ELHA 42 Dias no Oceano da Alma, Hollywood, Califórnia. Realiza um trabalho em equipe 
multidisciplinar clínico com diferentes profissionais involucrados no diagnóstico e tratamento dos 
transtornos infanto-juvenis: psicólogos, psiquiatras, neuropediatras, psicopedagogos, 
fonoaudiólogos, acupuntores e psicoterapeutas. Analista de Pesquisa Institucional na Clínica First 
Step Counseling na Califórnia. Utilizando recursos de Neuroimagem, NeuroEstimulação 
Não-Invasiva, Neurofeedback, Estratégias de Aprendizagem, Meditação/Mindfulness, Tutoria a 
Educadores e Terapia Integracional para Transtorno de Déficit de Atenção com ou sem 
Hiperatividade (TDAH), Autismo, Dislexia e outros Transtornos Infantis do Desenvolvimento. 
Membro do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago - Núcleo de 
Neuropsicologia e Saúde, UFSC. Autora dos livros: TDA-H de La Teoria Hacia La Practica 
(Espanhol), TDAH da Teoria à Prática e Neuropsicologia em Ação (ambos da Wak Editora Brasil) e 
Neuropsicologia dos Distúrbios Motores (Pearson Clinical Editora – Capítulo 3). No Brasil ela é 
representada pela Soraya Silva da Liss Palestras www.lisspalestras.com.br
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