
 

NOTA TÉCNICA  
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INCLUSÃO DAS CATEGORIAS DE ALUNO 
REGULAR E DE ALUNO ESPECIAL NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM: 

 
1. Especialização Sistêmica Fenomenológica Familiar; 
2. Especialização Sistêmica Fenomenológica Organizacional - Soluções em Consultoria e 

Coaching; e, 
3. Especialização Sistêmica Fenomenológica Pedagógica - Paradigma inovador da 

Educação no âmbito Escolar. 
 
Os três cursos são realizados em módulos e obedecem ao sistema de créditos. 
Cada curso possui 8 módulos. Cada módulo com carga horária de 40 horas e equivale a  3 
créditos. Cada curso concluído dá direito a 24 créditos. 
 
São duas as categorias de alunos: ALUNO REGULAR e ALUNO ESPECIAL: 
 

A) ALUNO REGULAR - A participação presencial e freqüência são obrigatórias nos 8 
módulos de acordo com cronograma estabelecido. Além das 50 horas de Práticas 
Acadêmicas, será exigida a apresentação de TCC (Trabalho de Conclusão do Curso) 
acompanhado do total de créditos previstos para fazer jus ao título de “Especialista 
Sistêmico Fenomenológico Familiar - Constelador Familiar”.  
 

 
O investimento total do curso, por aluno, é de R$ 27.861,00 (valor cheio) referentes aos 8 
módulos da Especialização a serem realizados no período de junho de 2018 a março de 2020. 
Desconto de 15 % para o pagamento 30 dias antes do início do módulo, portanto, o 
investimento total do curso com desconto se pago antecipadamente será de R$ 23.682,40, 
sendo R$ 4.179,00 o valor do desconto total para os 8 módulos da Especialização. O ALUNO 
REGULAR terá a declaração da sua participação e freqüência a cada módulo desde que 
cumpra a carga horária integral, fazendo jus a três créditos por módulo. A certificação só será 
fornecida se o aluno alcançar os 24 créditos. 
 
 
O custo por módulo para o ALUNO REGULAR é de R$ 3.482,70 até o 1º dia do módulo. Após 
o 1º dia do módulo, será cobrada multa de 5% mais 1% ao mês, calculado pro rata die para o 
ano de 2018. Os valores dos módulos serão reajustados conforme os índices inflacionários 
estabelecidos para 2019 e 2020. O pagamento do módulo deverá estar quitado 30 dias antes 
do início do mesmo, conforme “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”, com 
desconto de 15% (R$ 2.960,30). Não haverá restituição em caso de desistência. No valor do 
módulo estão incluídos: as horas de supervisão e os vídeos, documentação institucional 
técnica científica. Não estão incluídos no valor do módulo: materiais didáticos instrucionais, as 
horas de orientação do TCC, hospedagem, alimentação e transporte. 

 
B) ALUNO ESPECIAL - A participação presencial e freqüência são obrigatórias nos 

módulos que forem do interesse do aluno. Será concedida declaração de cumprimento 
da carga horária de 40 horas e o aluno fará jus a três créditos pelo módulo realizado. 
Caso queira completar a Especialização, fará apenas os demais módulos programados. 

 
O custo por módulo para o ALUNO ESPECIAL é de R$ 3.482,70 até o 1º dia do módulo. Após 
o 1º dia do módulo, será cobrada multa de 5% mais 1% ao mês calculado pro rata die para o 
ano de 2018. Os valores dos módulos serão reajustados conforme os índices inflacionários 
estabelecidos para 2019 e 2020.O pagamento do módulo deverá estar quitado 30 dias antes 
do início do mesmo, conforme “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”, com o 
desconto de 15% (R$ 2.960,30). Não haverá restituição em caso de desistência. No valor do 
módulo não estão incluídos: materiais didáticos instrucionais, hospedagem, alimentação, 
transporte, horas de supervisão. Não terá direito aos vídeos, documentação institucional 
técnico cientifica e não apresentará o TCC. O ALUNO ESPECIAL receberá a declaração da 
sua participação apenas nos módulos que tiver cumprido carga horária integral, fazendo jus a 3 
créditos por módulo. 
 



 

A participação do ALUNO REGULAR e do ALUNO ESPECIAL no módulo está condicionada à 
apresentação, no 1º dia do módulo, do comprovante de quitação de pagamento por depósito 
bancário ou pelo Pag Seguro, com 30 dias de antecedência no valor de R$ 2.960,30. Enviar o 
comprovante de pagamento para o e-mail: sistemicaconsultoriacursos@gmail.com 

 
OBS: 1) O valor do módulo compreende os custos de toda logística operacional dos cursos. 
São, portanto, custos fixos que não se alteram independentemente do número de alunos 
efetivamente matriculados.  
 
          2) A estratégia de permitir o ALUNO ESPECIAL tem por objetivo oferecer uma 
oportunidade aos profissionais que já fizeram treinamentos, podendo reciclar e atualizar os 
conhecimentos sistêmicos. Também é uma oportunidade para outros profissionais que queiram 
conhecer a abordagem sistêmica, como privilégio de serem instruídos por renomados 
professores internacionais e nacionais. Neste sentido, é instrumento de sensibilização e 
captação de alunos, público alvo do projeto, na perspectiva de se tornarem ALUNO REGULAR 
das Especializações ou, futuramente aluno de Mestrado em Sistêmica Fenomenológica FOP. 
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