FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA
E
PSICOTERAPIA ANTROPOSÓFICA
CURITIBA - PR

Psicologia e Psicoterapia Antroposófica, por quê?
A busca crescente por respostas sobre Essência, Liberdade, Espiritualidade e pelo
motivo de se vivenciar crise ou doença aponta para a necessidade do despertar para uma
compreensão integral do ser humano. Nesta direção, a Psicologia ampliada pela Ciência
Espiritual Antroposófica inspira qualidades ao profissional para integrar e tornar coerente as
desarmonias do desenvolvimento físico, anímico e espiritual humano, por meio de
Psicoterapia Antroposófica.
Se considerando a diversidade de abordagens em Psicologia, estamos oferecendo
esta Formação em Psicologia e Psicoterapia Antroposófica, na intenção de despertar,
inspirar e capacitar o profissional através da compreensão do Ser Humano, seu
desenvolvimento saudável individual, familiar, histórico, cultural e social, na visão da
Antroposofia, bem como, sua metodologia de estudo, sua compreensão e identificação das
psicopatologias, suas técnicas psicoterapêuticas e expressivas salutogênicas individuais e
sociais; estimular o atuar e intervir em equipe multi e interdisciplinar para a promoção da
saúde e evidenciar o oportunizar o desenvolvimento interior do psicoterapeuta.
Está estruturada em dezesseis módulos, sendo quatro módulos anuais com duração
de 7 a 9 dias, mais atividades complementares, estágios e trabalho de conclusão de curso.
Em conformidade com o Programa da Coordenação Internacional em Psicoterapia
Antroposófica, secção Médica do Goetheanum.

PÚBLICO-ALVO
Destinada à psicólogos(as) e psiquiatras.

PRÉ-REQUISITOS
Ter Graduação Universitária em Psicologia ou em Medicina.
Enviar minicurrículo com foto, fotocópia da Carteira Profissional e carta de intenção
para o e-mail: circulodepsicologiairs@gmail.com

ESTRUTURA DO PROGRAMA
•

Aulas Expositivas, por meio de Seminários Teóricos sobre a constituição
humana, na perspectiva da Ciência Espiritual Antroposófica, em seu
desenvolvimento saudável, seu aspecto salutogênico e patogênico; imagem
diagnóstica, plano de tratamento e prática clínica; comunidade terapêutica em
seus aspectos multi e interdisciplinares.

•

Atividades Vivenciais, Expressivas e Integrativas individuais e em grupo,
correlacionadas ao tema do módulo.

•

Conhecimento e aplicação, em diversas atividades, do Método Cognitivo de
Goethe.

•

Conhecimento sobre e práticas referentes ao Caminho do Desenvolvimento
Interior do Psicoterapeuta.

•

Pesquisa Bibliográfica e Estudos sobre os temas abordados.

•

Aplicação de Protocolo Clínico ampliado pela Antroposofia para o Levantamento
Anamnésico, formação da Imagem Diagnóstica criação de Plano de Tratamento
e Planejamento Psicoterapêutico.

•

Apresentação, orientada pelo Método Cognitivo de Goethe, dos estudos de
casos clínicos.

•

Discussão clínica integrando os aspectos teórico, transcrição do atendimento
com suas observações e sugestões e a aplicação técnica em sua prática clínica.

•

Prática da Comunidade Terapêutica, através do diálogo com outras terapias e
seus aspectos multi e interdisciplinar, com foco, no plano integrativo das práticas
terapêuticas aplicadas à busca da harmonia no caso clínico (prática
salutogênica).

•

Estágios Supervisionados.

•

Supervisão Individual.

•

Produção

científica

sobre

temas

de

saúde

mental,

salutogênese

e

desenvolvimento humano dentro da ciência psicológica ampliados pela
Antroposofia e sua contribuição através da Psicoterapia Antroposófica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•

Imagem e tratamento na Medicina, Psicologia e Psicossomática na perspectiva
Antroposófica;

•

Psicosofia e as pontes entre a espiritualidade e o ser humano;

•

Alma brasileira: aspectos geográficos, étnicos, culturais e a transformar;

•

Estudos comparativo das teorias do desenvolvimento, suas contribuições e o diálogo
com a teoria de desenvolvimento biográfica steineriana;

•

Fases corpórea, anímica e espiritual do Desenvolvimento. Metamorfose da vida
anímica;

•

Metódo Cognitivo de Goethe seus processos Fenomenológicos como ferramenta
para compreensão da imagem e tratamento na Salutogênese e para o incentivo do
individualismo ético;

•

Correlação entre as abordagens psicológicas e a abordagem da antroposofia,

•

Diagnóstico psicológico dos quatro corpos;

•

Salutogênese e funcionamento, formas e estruturas de adoecimento;

•

Psicoterapia Antroposófica no auxílio para o despertar da individualidade;

•

Comunidade Terapêutica e a integração das práticas antroposóficas e outras práticas
oficiais ou complementares para a saúde;

•

Os temas abordarão aspectos relacionados ao corpo, alma e espírito, no
desenvolvimento saudável, na psicopatologia, e no desenvolvimento interior do
psicoterapeuta.

CARGA HORÁRIA
•

1300 horas de aulas presenciais.

•

1060 horas atividades complementares entre módulos através de leituras, pesquisas,
discussões interativas via e-group ou WhatsApp, práticas internas e biográficas e
práticas meditativas.

•

620 horas de estágios supervisionado.

•

120 para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

•

Carga Horária total de 3100.

•

O cumprimento de todas as atividades inseridas na carga horária acima é um dos prérequisitos para a certificação.

• A não frequência a um dos módulos implica na necessidade de sua reposição.
CRONOGRAMA
FEVEREIRO

ABRIL

2017

JULHO

OUTUBRO

1 MÓDULO
dias 5 à 12/07

2 MÓDULO
dias 6 à 14/10

2018

3 MÓDULO
dias 9 à 17/02

4 MÓDULO
dias 20 à 28/04

5 MÓDULO
dias 20 à 28/07

6 MÓDULO
dias 19 à 27/10

2019

7 MÓDULO
dias 2 à 09/02

8 MÓDULO
dias 19 à 27/04

9 MÓDULO
dias 19 à 27/07

10 MÓDULO
dias 18 à 26/10

2020

11 MÓDULO
dias 1 à 8/02

12 MÓDULO
dias 17 à 25/04

13 MÓDULO
dias 17 à 25/07

14 MÓDULO
dias 16 à 24/10

2021

15 MÓDULO
dias 1 à 7/02

16 MÓDULO
dias 21 à 25/04

PROFESSORES NACIONAIS CONVIDADOS
Ana Cristina C. L. Malheiros (Med. - PR)
Dr. Angelmar Constantino Roman (Med. - PR)
Antônio José Marques (Med. - MG)
Clarice Mieko Matsubara (CRP-08/01657 - PR)
Esp. Elenice Saporski Dias (CRP-08/03469 - PR)
Dra. Eliane C. R. Follador (Med. - SP)
Esp. Elizabeth Viero (Cantoterapeuta - PR)
Joaquim José de Assis (Euritmista - SC)
Esp. Jorge Kioshi Hosomi (Med. - SP)
Esp. Joseli Maria da Silva (CRP-08/02833- PR)
Dra. Maria Adelina Bastos Rennó (CRP-06/15957 - SP)
Esp. Martha Teixeira da Cunha (CRP-08/05235- PR)
Esp. Moacir Mendes de Morais (CRP-06/6620 - SP)
Esp. Neide Eisele (CRP -06/12672-RJ)
Salete Zanoni (CRP-08/04975 - PR)
Sonia Setzer (Med. - SP)
Dr. Wesley Aragão de Moraes (Med. – MG)

OBS.: a) presenças confirmadas.
b) teremos outros palestrantes além dos acima conforme tema trabalhado.

PROFESSORES INTERNACIONAIS CONVIDADOS:
Adriana E. Masieri (Psic. - Chile)
Adrianus Dekkers (Psic. - Holanda)*
Annejet Rümke (Psiq. - Holanda)
Georg Soldner (Med. - Alemanha)
Henriette Dekkers-Appel (Psic. - Holanda)*
Ph. D. Marcelo da Veiga (Fil. - Alemanha)
Maria do Socorro Cordeiro (Psiq. - Chile)
Peter Selg (Psiq. - Alemanha)
Ph. D. Ulrich Weger (Psic. - Alemanha)
OBS.: a)* palestrante a confirmar,
b) teremos outros palestrantes além dos acima conforme tema trabalhado.

HORÁRIO
Início às 16h e término às 12:30h dos dias previstos.

LOCAL
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA SALETTE
Rua Lange de Morretes, 533. Jardim Social.
82520-530 - Curitiba/PR. Telefone: (41) 3262-3132

FORMAS DE PAGAMENTO
Para cada módulo é disponibilizado um link para inscrição, onde são especificadas as
formas de pagamento, referentes ao valor do módulo, bem como aos valores referentes a
hospedagem e alimentação.
Os módulos sofrem reajustes anuais de 15%.

*Caso ocorra mudança na economia nacional que reflita nos valores dos módulos ,
nos reservamos o direito de realizar os reajustes necessários para pagamentos das
despesas.

CERTIFICAÇÃO
Para a certificação na Formação em Psicologia e Psicoterapia Antroposófica o aluno
precisa ter 80% de presença da carga horária, atingir os objetivos dos módulos, ter concluído
os estágios com aprovação do corpo docente, apresentar um Trabalho de Conclusão do
Curso e apresentar um Artigo, e se aprovado, será Certificado pelas psicólogas e
psicoterapeutas antroposófica,

Clarice Mieko Matsubara e Elenice Saporski Dias

acreditadas e vinculadas ao Círculo de Psicologia e Psicoterapia do Instituto Rudolf Steiner
e Certificadas pelo Programa Internacional de Treinamento para Treinadores na Formação
em Psicoterapia Antroposófica no Mundo, pela IFAPA (International Federation of
Anthroposophic

Psychotherapy

Association)

e

IKAM

(Internationale

Koordination

Anthroposophische Medizin). Bem como, pela Coordenação de Psicoterapia Antroposófica,
membro na Coordenação Internacional da Medicina Antroposófica (IKAM), na Seção Médica
do Goetheanum, na Suiça.

REALIZADOR
Instituto Rudolf Steiner pelo Círculo de Psicologia e Psicoterapia Antroposófica.

POESIA
“TU MESMO, HOMEM COGNITIVO,
EMOTIVO, VOLITIVO,
ÉS O ENIGMA DO MUNDO.
O QUE ELE OCULTA, EM TI SE REVELA,
TORNA-SE LUZ EM TEU ESPÍRITO,
CALOR EM TUA ALMA E A FORÇA
DE TEU RESPIRAR.
ELA UNE A NATUREZA DE TEU CORPO A
MUNDOS DA ALMA,
A REINOS DO ESPÍRITO.
ELA CONDUZ À MATÉRIA PARA QUE TE
ENCONTRES HUMANAMENTE;
ELA TE CONDUZ AO ESPÍRITO PARA QUE

NÃO TE PERCAS ESPIRITUALMENTE.”
RUDOLF STEINER
Saiba mais e inscreva-se:
www.psicoterapiaantroposofica.com.br
www.institutorudolfsteiner.org.br
www.facebook.com/psicoantropiasctba

