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12 a 16 de junho de 2018 - 1º Módulo Familiar
Docentes Internacionais: Jakob e Sieglinde Schneider - Alemanha
Docentes Nacionais: Dagmar da Silva Ramos - Goiânia/GO
Reginaldo Teixeira Coelho - Belo Horizonte/MG
Constelação Familiar e atendimento em grupo. O significado de fazer uma Constelação de sistema relacional,
de pais e filhos; Quem pertence a um sistema familiar? O amor que vincula e a lealdade. Origem e destino:
várias gerações em perspectiva; As ordens do amor; Compaixão e ajuda infantil como fonte de força e como
problema; A consciência grupal não percebida e a dinâmica familiar no nível de alma.
Constelação Familiar com figuras no atendimento individual e de casal. O porquê das figuras no atendimento
individual. As diferenças entre a constelação em grupo e a constelação que utiliza figuras no atendimento individual, de casal e família.

5 a 9 de setembro de 2018 - 2º Módulo Organizacional
Docentes Internacionais: Anton de Kroon - Holanda
Docentes Nacionais: Henrique Santana - Brasilia/DF
Tania Cristina S. Matos - São Paulo/SP
Maristela André - São Paulo/SP
A organização como sistema vivo. Atividades para unificar o campo de percepção: integrar mente e corpo,
aumentar a visão sistêmica, princípios, atitudes de expansão da consciência para incluir múltiplas variáveis e
habilidades em detectar e acompanhar processos organizacionais e contextos de negócios.

5 a 9 de dezembro de 2018 - 3º Módulo Pedagógica
Docentes Internacionais: Marianne Franke - Alemanha
Docentes Nacionais: Julia Maria Passarinho - Brasília/DF
Marisol Cristina Costa - Brasília/DF
Introdução à forma de trabalho e à visão sistêmica Pedagógica. Colocações sistêmicas na conversa de
aconselhamento e nos sistemas de relações no campo pedagógico. Experiência pessoal: a imagem da minha
família, imagem da minha rotina profissional. A personalidade do pedagogo na visão sistêmica familiar e seu
efeito nas ações pessoais, familiares e profissionais.
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20 a 24 de março de 2019 - 4º Módulo Familiar
Docentes Internacionais: Ingala Robl - México
Docentes Nacionais: Isabel Romeu - Brasília/DF
Paulo Martins - Belo Horizonte/MG
Dimensão sócio-política da constelação para a mudança de paradigma na área da saúde e da educação.
O contexto da saúde, doença a serviço da vida integrando as percepções e intervenções sistêmicas na Política
Nacional de Práticas Integrativas Complementares - PNPIC. Constelação na Atenção Básica, promovendo a
saúde e prevenindo doenças no atendimento do SUS. Prosperidade e autonomia financeira para profissionais de saúde: Constelações Familiares para o Sucesso Laboral - Prosperidade e Abundância.

5 a 9 de junho de 2019 - 5º Módulo Familiar
Docentes Internacionais: Elizabeth Ferrari - Alemanha
Docentes Nacionais: Maristela André - São Paulo/SP
Maria Justina Mottin Nunes - Caxias do Sul/RS
Constelações Estruturais Sistêmicas, princípios básicos do SySt® para trabalhar com organizações, famílias e redes. Constelação de Solução: de polaridades, do quadrado de valores, do tetralema, de crenças e
sobreposições de contexto e a linguagem transverbal. A base de todo este trabalho é o diálogo com foco na
solução.

25 a 29 de setembro de 2019 - 6º Módulo Familiar
Docentes Internacionais: Franz Ruppert - Alemanha
Docentes Nacionais: Célia Burgos - Brasília/DF
Vânia Meira e Siqueira Campos - Goiania/GO
Teoria e Terapia Psicotraumática Orientada para a Identidade (IoPT), baseada no Método da Intenção. O
que é a psique humana? O que é “identidade”? O que é amor? Por que desenvolvemos um “Trauma de Amor”
e quais são as consequências disso para todas as nossas situações de vida (parceria, amizade, paternidade,
trabalho e sociedade)?
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6 a 10 de novembro de 2019 - 7º Módulo Familiar
Docentes Internacionais: Elizabeth Ferrari - Alemanha
Docentes Nacionais: Maristela André - São Paulo/SP
Maria Justina Mottin Nunes - Caxias do Sul/RS
O trabalho com variantes sobreposições de contexto e constelações da estrutura do corpo. Constelação de
problemas; Constelação de Aproximação à Meta; Constelação de 9 e de 12 quadrados; O trabalho com sobreposições de contexto é aprofundado e praticados em constelações. Constelação Estrutural de sonhos; Constelação da estrutura corporal; Constelação de transformação do Núcleo; Constelação de grupos de pessoas; O
trabalho interno com equipes é tratado e também pode ser praticado em detalhes.

11 a 15 de março de 2020 - 8º Módulo SUPERVISÃO
Docentes Internacionais: Ingala Robl - México
Docentes Nacionais: Maria de Jesus Fialho - Brasilia/DF
Odila Weigand São Paulo/SP
1. Os dois objetivos de supervisão:
a) O objetivo social (MS)
b) Aprendizagem Didática (DA)
2. Os quatro ciclos da supervisão
3. A supervisão de Bert Hellinger e Marianne Franke:
Bert Hellinger trabalha com o constelador para detectar suas dificuldades em trabalhar com o cliente.
Onde o constelador está "identificado" com o cliente? A supervisão de acordo com Marianne Franke: Na supervisão NÃO resolvem os problemas do supervisado: isso seria parte do relacionamento do supervisado com seu
próprio terapeuta. Não é tarefa do supervisor, "descobrir" a dinâmica familiar do supervisado, pois seria uma
tentativa de terapia pessoal ou educacional nesse espaço.
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