Curriculum Vitae - resumido
Identificação
Prof. Achilles Delari Junior
Nacionalidade: brasileira.
Data de nascimento: 29/01/1969.
RG: 4.257.766-9.
CPF: 727.715.699-49.
Site: www.delari.net
E-mail: achilles@delari.net

Formação universitária
o 1987-1990: Licenciatura em Psicologia pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
o 1987-1993: Formação de Psicólogo pela Universidade Federal
do Paraná (UFPR).
o 1995-2000: Mestrado em Psicologia Educacional pela
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Experiência profissional
o 1992-1994: Professor de Psicologia para Ensino Médio na Rede
Pública Estadual do Paraná, lecionando para alunas de Estudos
Adicionais em Deficiência Mental, Deficiência Auditiva,
Deficiência Visual e Pré-Escola, no Instituto de Educação do
Paraná (IEP) – na Cidade de Curitiba-PR.
o 1996-2001: Professor de Psicologia para Ensino Superior nos
cursos de Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Pedagogia e
Filosofia, na Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) –
no estado de São Paulo.
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o 1998-2000: Coordenador de projeto de extensão universitária
com crianças de assentamento de Reforma Agrária,
implantando e mantendo trabalho com brinquedoteca popular
em espaço comunitário – na cidade de Promissão-SP.
o 2002-2003: Psicólogo clínico, junto a crianças vítimas de
diferentes tipos de violência e seus familiares, em programa do
Governo Federal, sob gestão da Prefeitura Municipal de
Umuarama (PMU) – no Estado do Paraná.
o 2003-2006: Professor de Psicologia para ensino superior na
Universidade Paranaense (Unipar), nos cursos de Psicologia e
Enfermagem – na cidade de Umuarama-PR
o 2008-2019: Palestrante e ministrante de cursos sobre Ética,
Teoria e Método em Psicologia para estudantes e profissionais
em diferentes estados do Brasil. Desenhista e conteudista do
site www.delari.net.

Estudos complementares
o 1991: “Ética”, ministrado por Marilena Chauí, José Américo
Mota Peçanha, Renato Janine Ribeiro, Jurandir Freire Costa,
Paulo Sérgio Pinheiro, Antônio Cândido, entre outros – em
Curitiba-PR – 61 horas/aula.
o 1991: “A fundamentação da ética”, ministrado pelo Dr. Thomas
Kesselring – em Curitiba-PR – 10 horas/aula.
o 1992: “Um encontro com Paulo Freire”, ministrado pelo
Educador Paulo Freire – em Curitiba-PR – 4,5 horas/aula. (03 de
abril)
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o 1992: “Um encontro com Paulo Freire”, ministrado pelo
Educador Paulo Freire – em Curitiba-PR – 4 horas/aula. (12 de
junho)
o 2002: “O espaço da psicologia na saúde pública”, ministrado
pela Prof.a Maria de Fátima Quintal de Freitas, em Curitiba-PR –
8 horas/aula.

Competências pedagógicas
o Preparação e docência de aulas presenciais para pequenas e
grandes turmas.
o Preparação e condução de palestras para grandes grupos.
o Elaboração, coordenação e execução de projetos de pesquisa e
extensão.
o Supervisão de estágios de prática de ensino para licenciaturas.
o Orientação de projetos de iniciação científica, monografias e
trabalhos de conclusão de curso.
o Colaboração em comissões organizadoras de eventos científicos
e pedagógicos.
o Produção de livros, relatórios, artigos científicos e didáticos.
o Tradução de textos clássicos para fins didático-instrucionais.
o Assessoria e consultoria a equipes pedagógicas municipais e
estaduais.

Idiomas
o
o
o
o

Inglês: fala razoavelmente, lê bem, escreve razoavelmente.
Espanhol: fala pouco, lê bem, escreve razoavelmente.
Francês: fala pouco, lê razoavelmente.
Russo: fala pouco, lê razoavelmente.

Outras habilidades
o Desenha e gerencia páginas para internet.
o Domina ferramentas do MS-Office: Word, Excel e Powerpoint.
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o Trabalha bem com sistemas MS-Windows, Mac-OS e i-OS.

Contatos
o Fone: (44)3055-2675
o E-mail: achilles@delari.net
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