
                                               

Curso de Formação em Casal e família, sistêmica e psicocorporal 

 O Curso de Formação em Casal e Família,  sistêmica e  psicocorporal, promovido pela 
Libertas Centro de Pesquisa e Pós-Graduação, tem como finalidade oferecer um espaço de 
reflexão, orientação e aprendizagem sobre os aspectos históricos, sociais e psicológicos da 
família na contemporaneidade. 

Historicamente, a constituição da família é formada por laços consanguíneos 
caracterizada pelo pai, mãe e filho. Na atualidade, a família pode ser constituída pelos laços 
afetivos, com consanguinidade ou não, configurada pelos diversos arranjos  familiares. A 
nova dinâmica familiar apresenta famílias recasadas, famílias monoparentais, além dos pares 
homoafetivos, homoparentalidade, adoções e novas possibilidades no campo da fertilização. 

O passado e o presente do histórico familiar nos mostram uma grande abertura para 
a geração de conflitos, pois muitos fatores podem afetar o equilíbrio psicossocial da criança, 
do adolescente e consequentemente da família em geral. 

OBJETIVOS 
 

 Geral:  
    Formar profissionais, em nível teórico/prático/vivencial, para a compreensão da dinâmica 
familiar, bem como desenvolver habilidades para o atendimento psicossocial das famílias na 
clínica ampliada. 
  
Específicos 

  
 Compreender a família contemporânea com suas novas configurações e 

consequentes repercussões nas relações interpessoais e sociais. 
 Estudar Teorias clássicas e modernas da abordagem sistêmica sobre família. 
 Compreender a interdependência dos diversos fatores que interferem na dinâmica 

familiar. 
 Estudar a linguagem psicocorporais através da análise bioenergética para introduzir 

as intervenções corporais na família sistêmica. 
 
 PÚBLICO 

Profissionais de nível superior das áreas de Saúde, Educação, Ciências Humanas e 
Ciências Sociais.  
  
Programa do curso 

Disciplinas:       
Análise Bioenergética na Dinâmica Familiar; 
História Social e Família contemporânea; 
Mediação de Conflitos; 
Ciclo da Vida e Genograma; 
Teoria dos Vínculos; 
Atendimento Psicossocial; 
Vivência Terapêutica; 
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Epistemologia e Vivência Sistêmica; 
Seminário Temático; 
Escolas Precursoras da Terapia Familiar; 
Atendimento Supervisionado; 
Metodologia da pesquisa. 

Duração: 24 meses. 

Inscrições abertas  
Informações: 

Maíra Trajano Costa Xavier ( 84 ) 99933-9593  
 
investimento -  
Inscrição- R$ 50,00 
24 parcelas de R$ 530,00 

Início – 27 e 28 de março de 2020 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A concepção do programa de pós-graduação lato sensu do Centro de Pesquisa e Pós-

graduação da Libertas Consultoria e Treinamento é voltada para atender não só as 

necessidades dos profissionais de Psicologia, como, também, daqueles que buscam ampliar 

seus conhecimentos e continuar seus estudos.  

A instituição investe continuadamente no cumprimento de seus projetos, buscando 

efetivar no quadro, profissionais com titulação adequada, que possuam uma “história de 

trabalho” com a Libertas, integrando os profissionais nos seus diversos cursos, em função da 

qualificação docente, além de buscar aprimorar as condições de ensino, com salas especiais 

e profissionais abalizados.  

Na parte tocante aos discentes oferece programas de apoio e desenvolve uma 

política de aproveitamento, sempre que possível no quadro institucional dos alunos que 

apresentem bom rendimento e desempenho e, também, promovendo o encaminhamento 

para realização de estágios em outras instituições. A Libertas é constituída de uma equipe de 

profissionais em Psicologia, situado em Recife (PE), que desenvolve há mais de 30 anos 

trabalhos abrangendo o homem em sua totalidade, visando uma conscientização e 

mudanças pessoal e social. Desenvolve atividades nas áreas: 

Clínica 

 Psicoterapia Individual; 

 Psicoterapia de Grupo; 
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 Psicoterapia de Casal e família; 

 Grupo de Movimento (exercício para saúde) e 

 Supervisão Clínica. 

Organizacional 

 Consultoria;  

 Diagnóstico de clima organizacional; 

 Integração de Grandes Grupos 

 Programa de Desenvolvimento e Integração de Equipes; 

 Programa de Promoção da Saúde;  

 Programa de Segurança no Trabalho; 

 Perfil de potencialidades e talentos 

 Perfil de desempenho profissional 

 Palestras Interativas  

 Seminários de atualização 

 Supervisão Organizacional. 

Educacional 

 Curso de Especialização em Gestão de Equipes. 

 Curso de Especialização em Psicologia Clínica.  

 Curso de Formação Internacional em Análise Bioenergética. Curso reconhecido pelo 

Instituto Internacional de Análise Bioenergética, sede na Suiça. O aluno psicólogo ou 

médico aprovado ao final deste curso receberá o CBT – Certificado Internacional de 

Terapeuta em Análise Bioenergética.  

 Curso de Capacitação em Dinâmica de Grupo e Análise Bioenergética aplicadas às 

Organizações.  

Social 

 A Libertas Clínica Social estende o trabalho da psicoterapia à comunidade, 

oferecendo às pessoas de baixa renda a oportunidade de serem assistidas com um custo de 

acordo com sua situação sócio-econômico-financeira. Desenvolve trabalhos organizacionais 

para instituições sociais. Neste espaço o Grupo Libertas promove palestras gratuitas sobre 

vários temas nas áreas: da saúde,  organizacional e educacional.  Libertas tornou-se Sede da 

Associação de Análise Bioenergética do Nordeste Brasileiro. Isto significa que algumas das 
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atividades desenvolvidas são reconhecidas por todos os Institutos, nos cinco continentes, 

filiados ao Instituto Internacional de Análise Bioenergética, sede na Suíça. 

Publicações Libertas 

ALVES, Jayme Panerai. Exercícios de Bioenergética para Saúde, 2ª ed. Santa Maria – RS. 

Pallotte, 2001. 

_______________. Bioenergética Exercícios para a Saúde, Recife/ PE, 2002. Em Fita de 

vídeo e DVD 

ALVES, Jayme Panerai  e CORREIA, Grace Wanderley de Barros. O Corpo nos Grupos: 

Experiências em Análise Bioenergética – Recife/ PE, Libertas, 2004. 

_______________. Body in groups: Esperiences in bioenergetics analysis. Tradução de 

Amadise “Tai” Silveira. Recife: Libertas, 2004. 

BERCELI, David. Exercícios para libertação do trauma: um revolucionário novo método para 

a recuperação de estresse e trauma. Tradução de Amadise “Tai” Silveira. Recife: Libertas, 

2007.  

DURAN, Doradia; ROMA, Silvana; AYRES, Telma. Nós e as organizações: práticas e reflexões 

na gestão com pessoas. Recife: Libertas, 2007. 

LEITE, Marília; MOREIRA, Raphael. Org. Organizações em movimento: a dinâmica da gestão 

de pessoas nas empresas. Recife: Libertas, 2008. 

SANTOS, Gilberlande Pereira dos; BARRETO, José Ricardo Paes; ALVES, Thelma Panerai. Nove 

passos para elaboração do trabalho de conclusão de curso. Recife: Libertas, 2008. 

Artigos no Site: www.libertas.com.br 

www.libertas.com.br/facebook 

www.twitter.com/Libertas_Brasil 

www.pinterest.com/libertas 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.libertas.com.br/
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INSTRUMENTO PARTICUAR DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS _____/2019. 

DAS PARTES: 

A) LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA., comercialmente 
conhecida como LIBERTAS CLINICA ESCOLA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.071.911/0001-97, com sede a Rua Rodrigues Sete, 
nº 158, Casa Amarela, Recife-PE, neste ato representada por seus sócios, JAYME 
PANERAI ALVES, brasileiro, casado, psicólogo, portador da cédula de identidade, 
8038073774 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 163.904.820-00 e GRACE 
WANDERLEY DE BARROS CORREIA, brasileira, casada, psicóloga, regularmente 
inscrita no CPF/MF sob o n˚ 013.391.504-25, ambos com endereço profissional a 
Rua Rodrigues Sete, nº 158, Casa Amarela, Recife-PE, doravante denominados 
CONTRATADA  

 

B)_________________________________________________________________,
Estado Civil:_____________, Profissão:_______________________, 
CPF/MF:_______________________,Residente:___________________________
__________________Nº_____________Bairro:___________________,Cidade:___
____________, Estado:_______________CEP:________________ 

Telefone:__________________Celular:___________________, 

 E-mail:________________________________________, doravante denominado 
CONTRATANTE, segundo as cláusulas e condições abaixo ajustadas: 

 

1. DO OBJETO: 

1.1 - O CONTRATADO responsabiliza-se por ministrar o CURSO DE FORMAÇÃO 
EM CASAL E FAMÍLIA,  SISTÊMICA E PSICOCORPORAL, com duração de 24 
meses. 

 

2. DO CURSO 

2.1 - É de inteira responsabilidade do CONTRATADO o cumprimento do programa 
de ensino divulgado, o qual passa a fazer parte integrante do presente Contrato. 

2.2 - Ao CONTRATADO será reservado o direito de efetuar as alterações no 
calendário e no corpo docente que se fizerem necessárias para o bom andamento 
do Curso, sem prejuízo do programa previsto. 

 

3. - DO INVESTIMENTO E PLANO DE PAGAMENTO 

3.1 - Pela prestação de serviços, discriminados na cláusula anterior o (a) 
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de 24 (vinte e quatro) 
parcelas de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) no dia do curso. Por algum motivo, 
se o pagamento ultrapassar o dia 30 do mês vigente, haverá um acréscimo de 2% 
no valor da mensalidade e juros de 1% ao dia. 
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4. - DO VENCIMENTO 

4.1 - O vencimento de cada mensalidade do Curso dar-se-á no dia do Curso, não 
podendo ultrapassar do dia 30 (trinta) de cada mês.  

4.2 - A matrícula no Curso efetivar-se-á com o ato da assinatura deste contrato e 
com o pagamento da primeira mensalidade e a entrega da documentação exigida 
pelo curso. 

 

5. - VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
5.1 - Não havendo composição da turma, o (a) aluno (a) terá a documentação e o 
valor da matrícula devolvidos.  
5.2 - Caso de haver a composição da turma, os (as) alunos (as) que realizaram a 
matrícula e não participarem do curso, não receberão o valor referido e deverão 
comunicar por escrito o motivo da desistência. 
5.3 -  A seleção dos candidatos será feita através da análise curricular e entrevista. 

 

6. - DA FREQUENCIA  
6.1 - A assiduidade do aluno é registrada no Diário de Classe durante as aulas de 
cada disciplina.  Compete o(a) professor(a) o controle da frequência do aluno 
durante  as aulas. 
I. Os dados coletados pelo(a) professor(a) no Diário de Classe devem ser 

repassados à coordenação do respectivo núcleo onde funciona o curso, que 
encaminhará, ao término de cada disciplina, o registro no sistema de dados da 
Libertas. 

II. O CONTRATANTE deve frequentar o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) 
das aulas de cada disciplina do curso, sabendo que percentuais inferiores a este 
ocasionam a reprovação automática na disciplina. 

 
7. - DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
7.1 - A avaliação de aprendizagem, na Formação em Casal e Família, será feita por 
disciplina, abrangendo sempre os aspectos de assiduidade e de aproveitamento 
acadêmico, ambos eliminatórios. 
I. Atendida a frequência mínima estabelecida no “6”, a avaliação da aprendizagem, 

por disciplina, será expressa, em relatório final, através de nota que poderá variar 
de 0 (zero) a 10  (dez) sendo aprovado  o  estudante que obtiver a nota mínima 
7,0 (sete) em  cada disciplina e estágio supervisionado. 

II. Além do rendimento acadêmico (frequência e nota) satisfatório em todas as 
disciplinas, para concluir o Curso de Formação em Casal e Família, será exigido 
o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, individual, na área de domínio do 
Curso. 

 

8. - DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

8.1 - O trabalho é elaborado individualmente. 

8.2 - O TCC deve conter, no mínimo 12(doze) e no máximo 20(vinte) laudas, 
excluídos os anexos. 
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9. - REPROVAÇÃO  
9.1 – Os estudantes reprovados em  disciplina(s),  por qualquer motivo que obtenha 
(nota insuficiente – menor que 7,0 ou frequência- menor que 75%), poderá repeti-
la(s) em outra turma, desde que haja oferta do curso por parte da Contratada. 
 
9.2 - A Instituição não é obrigada a ofertar nova turma para atender as necessidades 
dos estudantes reprovados em disciplina(s), mas, se o fizer, o estudante arcará com 
o ônus de matricular-se em disciplina(s) na qual se tenha reprovado, pagando o 
valor de uma mensalidade vigente, sem desconto. 
 
10 -  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
10.1 - Na hipótese de rescisão do contrato, a Libertas poderá cobrar e receber de 
quem de direito o valor integral da parcela do mês já iniciado em que a rescisão 
ocorrer, assim como outros débitos e encargos eventualmente existentes, com os 
acréscimos legais e contratuais. 
 
10.2 - A desistência ou o abandono de curso, sem comunicação oficial à 
coordenação, ocasionará acúmulo dos débitos financeiros. 
 
10.3 - A rescisão do contrato implicará no pagamento das parcelas vencidas e não 
quitadas e respectivos encargos, por parte do estudante ou seu responsável 
financeiro. 
 
10.4 - A Coordenação Pedagógica disponibiliza, através de e-mail, informações 
importantes, como material didático; currículo de professores; ementa das 
disciplinas; bibliografia  sugerida; portarias e demais  documentos relevantes; convite 
para eventos; orientações de  trabalhos, avaliações e outras atividades acadêmicas. 
Na eventualidade de alteração do cronograma, será realizado contato imediato – por 
e-mail ou telefone – seguido de justificativa, como forma de minimizar os impactos 
da mudança. 
 
11. - DA CERTIFICAÇÃO 
11.2 - O CONTRATANTE ao concluir e for aprovados com média mínima de 
7,0(sete) e tendo presença mínima de 75% em cada disciplina, além de terem 
elaborado um trabalho de conclusão de curso e sido avaliados dentro da média 
receberá o certificado de Formação em Casal e  família, sistêmica  e psicocorporal. 
 
12. - ACOMPANHAMENTO 
12.1 - O Curso será ministrado no período de 24 meses, entretanto se algum aluno 
for avaliado como precisando de mais prática será indicado pelas supervisoras, 
devendo ser acordado um novo contrato. 

 

13. - DA VIGÊNCIA 

13.1 - O presente Contrato, que passará a vigorar a partir da sua assinatura, terá 
vigência equivalente à duração do Curso. 

 

14. – AUTORIZAÇÃO 
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14.1 - Autorizo que o trabalho de conclusão de curso de minha autoria( TCC ) e 
outras produções de conhecimento nas diversas disciplinas podem ser incluídos no 
site da Libertas.  

 

Recife, ______ de ____________ de 2020. 

 

 

CONTRATANTE:___________________________________________ 
 
NOME:___________________________________________________ 
 
CPF:_____________________________________________________ 
 

 

 

____________________________________________ 

LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. 
(LIBERTAS CLINICA E ESCOLA) 
CNPJ/MF sob o nº 41.071.911/0001-97 


