
ORGANIZACIONAL

O trabalho do NAPE em empresas se destaca na preocupação constante em trabalhar a Qualidade de Vida, bem 
como as Relações Pessoais e Interpessoais dos grupos envolvidos.

- Atividades arte terapêuticas objetivando o fortalecimento do trabalho em equipe, para funcionários do 
Hospital Vivalle, São José dos Campos/SP. (2011).

-  Curso Vivencial com o tema Trabalhando as relações pessoais e interpessoais no trabalho, para professores e 
alunos, do YAZIGI, São José dos Campos. 2010.

- Curso com o tema “Trabalhando as relações pessoais e interpessoais no trabalho”, (para pro�ssionais do setor 
administrativo - escritório, limpeza, almoxarifado da Secretaria de Educação Municipal de Pindamonhangaba. 
(2008)

- Curso as Relações Pessoais e Interpessoais para equipe dos pro�ssionais do Departamento de Arte e Educação 
da FUNDHAS. São José dos Campos. (2007).

- Workshop “O Colorido das Histórias”, objetivando o resgate das histórias pessoais, autoestima e qualidade de 
vida, para comerciários do SESC, São José dos Campos. (2007)

 - Vivência “A Arte da Convivência" com funcionários da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SÃO PAULO, bairro 
Tatuapé/SP - SIPAT – (2006)

Fabiola Gaspar, idealizadora e proprietária do NAPE é reconhecida pelo Conselho Regional de Psicologia, 6ª 
Região, como Psicóloga do Trabalho devido ao seu signi�cativo e importante  trabalho na área.. Foi Diretora da 
Associação Valeparaibana de Psicólogos, eleita para a 1ª Secretária na gestão 1990.  Promoveu a reestruturação 
de cargos, funções e atividades na junção de duas Diretorias Técnicas Regionais: Secretaria de Estado de 
Relações do Trabalho e Secretaria da Promoção Social de São Paulo, SJCampos (1989).   Assumiu como Diretora 
Regional Secretaria Estadual do Trabalho a organização de Mesa Redonda entre Trabalhador e Representante 
Empresarial para conciliação amistosa de divergência trabalhista, SJCampos (abril de 1989). Sócia –proprietária 
do NAP –Núcleo de Psicologia e Arte, destinada a promover concurso público, reforma administrativa, 
capacitação pro�ssional e demais atividades ligadas a Psicologia em Órgãos Públicos, Escolas e Empresas. 
(1996 a 2003).  Foi Diretora Estadual da UNIPAZ/SP (2003) e atualmente  é sócia  proprietária do NAPE – Núcleo 
de Arte e Educação Sociedade Simples Ltda  que atua em assessoria, consultoria, treinamento e eventos na 
área Educacional, Integração Social, Saúde e Meio Ambiente. (2004 até a presente data). 


