CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU
ESPECIALIZAÇÃO SISTÊMICA FENOMENOLÓGICA FAMILIAR
RESUMO PARA OS ALUNOS

Titulação Acadêmica - A chancela da certificação será pela Escola Superior de Ciência da
Saúde – ESCS, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS, vinculada à
SES - Saúde da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal - GDF.
O Projeto Pedagógico elaborado e reconhecido com base na Resolução N° 14/2006 do
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão e na Resolução n° 1/2007 do Conselho Nacional de
Educação – reconhecido pelo MEC tem como objetivo a habilitação de profissionais para atuação
como gestores ou consultores de empresas, ou mesmo como profissionais autônomos, nos
sistemas complexos advindos dos relacionamentos entre indivíduos, na família, na organização, na
sociedade, ou na rede social.
O QUE É

É a abordagem filosófica de Bert Hellinger mais conhecida pela metodologia
de “constelação”.

OBJETIVO

Qualificar profissionais e gestores para desenvolver e praticar a Sistêmica
Fenomenológica Familiar e Pedagógica. em sessões individuais e/ou de
grupos, visando um atendimento mais humanizado e de melhor qualidade.

INSCRIÇÕES

O inicio do curso será de 27 junho a 1º de julho de 2018, o 1º módulo com
término previsto para março de 2020.
A carga horária presencial é de 320 horas, complementadas com 50 horas de
atividades práticas acadêmicas supervisionadas, totalizando 370 horas. São 8
módulos de 40 horas, sendo 5 dias consecutivos, de quarta-feira a domingo,
no horário de 8 às 12 e de 14 às 18 horas. O curso terá a duração de dois
anos, com intervalo de aproximadamente 3 meses entre os módulos, com 24
créditos, sendo 3 créditos por módulo.
Entre os módulos haverá conteúdos teóricos e trabalhos práticos com
exercícios sistêmicos e constelações. O grupo se reunirá mensalmente sob a
supervisão da coordenação local. A freqüência será registrada, contando ainda
com 50 horas de supervisão de caráter obrigatório. Não serão computadas
horas de orientação de TCC, de estudo individual ou em grupo, sem
assistência docente, nem o tempo destinado à elaboração do Trabalho de
Conclusão do Curso – TCC.
As práticas poderão ser realizadas em espaços institucionais como: postos de
saúde, hospitais, Centros de Atenção Psicossocial - CAPs, Centros de
Atendimento Juvenil Especializado - CAJEs, escolas, casa de abrigo,
penitenciárias (saúde prisional) e outros serviços das redes institucionalizadas
ou de empresas, organizações privadas, de acordo com o contexto de
trabalho de cada participante.
Serão três Núcleos Comuns Específicos com o objetivo harmonizar, integrar
e equalizar o conhecimento geral sistêmico dos alunos.
1º módulo - Núcleo Comum Específico de Sistêmica Fenomenológica
Familiar;
2º módulo - Núcleo Comum Específico de Sistêmica Fenomenológica
Organizacional;

3º módulo - Núcleo Comum Específico de Sistêmica Fenomenológica
Pedagógica.
Os Núcleos Especializados terão cinco módulos, 4º, 5º, 6º, 7º e o 8º - são
voltados somente para a Especialização Sistêmica Fenomenológica
Familiar e Pedagógica formatados com base no aprofundamento da síntese
teórica e prática vivencial, a partir da experiência acadêmica que contribui na
construção das ementas e conteúdos programáticos.
Os módulos da Especialização Organizacional não estão previstos nesta
primeira etapa de 2018 a 2020. Havendo interesse, poderão fazer uma
segunda pós-graduação, em uma dessas especializações, aproveitando os
créditos dos quatro núcleos comuns, ampliando o conhecimento e otimizando
investimento e tempo.

INSCRIÇÕES

1ª etapa - Processo Seletivo
1.1 - Inscrições para matrícula: estarão abertas durante todo o período
do
curso
de
2018,
a
serem
realizadas
pelo
site
www.sistemicaconsultoria.com mediante pagamento da taxa de inscrição
no valor de R$ 150,00, cujo comprovante deverá ser apresentado à
Coordenação
Local
ou
enviado
para
o
email:
sistemicaconsultoriacursos@gmail.com. Esta taxa cobre exclusivamente
os custos administrativos referentes ao processo seletivo e não é passível
de reembolso.
1.2 - Análise de currículo: deve ser realizada até 30 dias antes do
módulo: que poderá ser prorrogado. Será iniciada mediante o
preenchimento da ficha de inscrição e apresentação das seguintes cópias:
diploma do mais alto nível de pós-graduação ou graduação, carteira de
identidade, CPF (esses dois documentos deverão ser obrigatoriamente
autenticados), seis fotos 3x4, currículo profissional e “carta de intenção”
do aluno para fazer a Especialização. ALUNO REGULAR poderá iniciar
até o 3º módulo, e complementar os módulos numa outra edição da pósgraduação, ou numa terceira turma a partir de março de 2020. A
apresentação do TCC exige do ALUNO REGULAR a participação nos 8
módulos do Curso.. Não serão aceitos documentos enviados por fax ou
correio eletrônico.
Caso esteja dentro do perfil exigido pelo curso, após análise curricular e de
experiência profissional, o candidato será convidado a participar de entrevista
presencial ou virtual. O propósito da entrevista, antes da efetivação da
matrícula, é garantir o alinhamento dos objetivos e intenções dos participantes
com o curso, esclarecer dúvidas técnicas, compromissos de investimento
e formas de pagamento. Sendo selecionado, o candidato deverá efetivar a
matrícula e apresentar o comprovante de pagamento relativo ao módulo.
2ª etapa - Matrícula - 30 dias antes do módulo, que poderá ser prorrogado.
A participação do aluno está sujeita a apresentação no 1º dia do módulo do
comprovante do pagamento já quitado (depósito bancário ou pelo PagSeguro onde é possível fazer pagamento no cartão de crédito em 12 parcelas, sendo
que a partir da 2ª parcela inclui juros de 2,99%). O valor de R$ 2.960,30 é
para pagamento com 30 dias de antecedência ao início do módulo e o
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comprovante de pagamento deve ser enviado para o e-mail:
sistemicaconsultoriacursos@gmail.com Não havendo restituição em caso de
desistência.
Dados para depósito bancário em nome da Sistêmica Consultoria
Brasília/DF
Miriam Coelho Braga - Banco do Brasil - Conta Corrente Nº 440.102-6
Agencia 1419-2 - CNPJ 14.814.338/0001-91

INVESTIMENTO

INFRMAÇÕES

PÚBLICO ALVO
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O investimento total do curso por aluno é de R$ 27.861,00 referentes aos 8
módulos da especialização a serem realizados no período de junho de 2017 a
março de 2020. O custo por módulo para o Aluno Regular é de R$ 3.482,70
para o ano de 2018, que será reajustado conforme os índices inflacionários
pertinentes a 2019 e 2020. O pagamento do módulo deverá estar quitado 30
dias antes do inicio do mesmo, conforme “contrato de prestação de serviços
educacionais”, no valor de R$ 2.960,30 com o desconto de 15% por 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), não havendo restituição
em caso de desistência. Nesse valor estão incluídos as horas de supervisão e
os vídeos, documentação institucional técnica cientifica. Não estão incluídos
materiais didáticos instrucionais, horas de orientação do TCC, hospedagem,
alimentação e transporte.
Coordenação Técnica
Brasilia /DF
Miriam Coelho Braga - Sistêmica Consultoria
Site: www.sistemicaconsultoria.com
sistêmicaconsultoriacursos@gmail.com
miriamcbraga@gmail.com Skype: miriamcoelhobraga
Fone: 61-35772697/ 61-992235685 993671990
Endereço: SHIN QL 08 CJ 07 Casa 05 - Brasília/DF - CEP: 71520-275

Executivos, diretores, gerentes e técnicos dos setores públicos,
privado e do terceiro setor, nos níveis de direção, coordenação e
assessoramento;
Profissionais das áreas de administração, jurídica, saúde, educação,
serviço social, segurança, entre outras, além de profissionais liberais que
atuem nas áreas de desenvolvimento humano, organizacional e empresarial;
Educadores, consultores, coaches, facilitadores - internos e externos
das áreas de gestão e negócios;
Profissionais que estejam retornando ao mercado de trabalho e
desejam atualizar e inovar metodologias de processos de trabalho;
Profissionais, executivos e gestores de áreas de atuação
multidisciplinar que desejem empreender, obter uma nova inserção no
mercado de trabalho e impacto financeiro, para alavancar a carreira
profissional com segurança e vantagens competitivas no mercado.

