AGENDA DE CURSOS
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Pousada Ocas do Índio- Beberibe- CE
Tel. 85-99987.3210
2019







cursos.dradalbertobarreto@gmail.com
www.adalbertobarreto.com.br
https://www.facebook.com/cursosadalbertobarreto

COORDENAÇÃO Prof. Dr. Adalberto Barreto
Prof. Doutor em Psiquiatria pela Universidade René Descartes, Paris;
Doutor em Antropologia pela Universidade Lyon - França;
Licenciado em Filosofia e Teologia pela Universidade Santo Thomas de Aquino in Urbis - Roma e pela Faculdade
Católica de Teologia de Lyon - França;
Terapeuta Familiar; Professor Aposentado da Universidade Federal do Ceará-UFC;
Criador da Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa.

___________________________________________________________________________
1. RENASCIMENTO: DIALOGANDO COM A MINHA CRIANÇA INTERIOR PARA TRANSFORMAR FERIDAS EM
PÉROLAS. (40hs)
1º Check-in: 27 de Março-Quarta-feira / Check-out: 01 de Abril –Segunda-feira
2°Check-in: 01 de setembro - domingo / Check-out: 06 de setembro- sexta-feira
Neste curso procuraremos estabelecer um diálogo permanente entre a criança que fomos e o adulto que nos tornamos, como
fonte de autoconhecimento e autonomia.
2. DESVENDANDO AS MENSAGENS DOS SINTOMAS (40hs)
1º Check-in 06 de Maio- segunda-feira / Check-out 11 de Maio-sábado
2º Check-in 01 de Julho Segunda-feira / Check-out 06 de Julho -Sábado
3º Check-in 04 de Dezembro – Quarta-feira / Check-out 09 de Dezembro- Segunda-feira
Trata-se de um curso teórico-vivencial. Ao mesmo tempo que você terá acesso a chaves de leituras de seus sintomas físicos e
inconscientes, terá a oportunidade de participar de dinâmicas relaxantes que permitem reduzir o estresse, evacuar tensões e
proporcionar o diálogo entre corpo e a mente, promovendo autoconhecimento e bem-estar.

https://www.instagram.com/cursos.adalbertobarreto

3. CUIDE DE SI E RESGATE SUA AUTOESTIMA (80hs)
1º Check-in: 07 de Julho- Domingo / Check-out 14 de Julho-Domingo
2º Check-in: 10 de Novembro- Domingo / Check-out: 17 de Novembro-Domingo
A autoestima é a chave de nossa felicidade ou infelicidade. Ela encoraja ou desencoraja nossos sentimentos ou pensamentos.
O maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si. Com a perda da confiança em si, se perde a confiança no outro e no
futuro. Neste curso teórico pratico trabalharemos as Técnicas de resgate da autoestima, com 8 dinâmicas de
autoconhecimento (meditação ativa), que permitirão identificar o potencial da pessoa e sua cultura para a descoberta de si e
ressignificar sua vida e dar início a uma nova etapa.
4. COMO TRANSFORMAR A HERANÇA FAMILIAR EM LEI PESSOAL (30hs)
1º Check-in: 20 de Agosto –terça-feira / Check-out: 25 de Agosto-Domingo
Neste curso teórico-prático, refletiremos sobre o que herdamos dos nossos antepassados, tomaremos consciência desta força
inconsciente e poderemos transformá-la em lei pessoal, para dar início uma nova etapa da nossa vida.
5. TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA
1º Check-in: 17 de Novembro- Domingo / Check-out: 24 de Novembro-Domingo
Capacitar técnicos e profissionais da área social, da saúde, da educação e lideranças comunitárias para conduzir a Terapia
Comunitária. Essa se propõe a ser um espaço de partilha, de sofrimento e descobertas, privilegiando o saber e a competência
construída pela experiência de vida. Estimula-se o grupo a consolidar vínculos e “empoderar-se”.
Este curso intensivo é reservado a pessoas com experiência em trabalhos comunitários.
Ele exige uma complementação, junto a um Polo Formador, de 80hs Teórica vivencial, 80hs de supervisão e a realização de
30 rodas de TCI.

Mais informações:
cursos.dradalbertobarreto@gmail.com
(85) 99987 3210 (TIM)
www.adalbertobarreto.com.br

VALORES: PACOTES PROMOCIONAIS - POR PESSOA INCLUI:
A formação com Certificado + traslado coletivo (ida e volta) + dinâmicas
+ hospedagem com alimentação(café,almoço,jantar) + 01 massagem anti-estresse.

Cursos

Conteúdo/Objetivo

Valores

RENASCIMENTO:
Dialogando com a
minha criança interior
para transformar
feridas em pérolas
•27/03 a 01/04
•01 a 06 /09

Através de vivências inspiradas na respiração consciente
procuraremos identificar, reconhecer e acolher a criança
interior como sendo o nosso primeiro mestre e a família
como sendo nossa primeira escola. Neste curso
procuraremos estabelecer um diálogo permanente entre a
criança que fomos e o adulto que nos tornamos, como
fonte de autoconhecimento e autonomia.

HOSPEDAGEM OCA
(Frigobar/Ventilador)
DUPLO - R$ 3.020,00
TRIPLO - R$ 2.640,00
(Por pessoa)

HOSPEDAGEM APTO
(Frigobar/Ar Cond/TV)
TRIPLO - R$ 3.020,00
QUAD. - R$ 2.640,00
(Por pessoa)

DESVENDANDO AS
MENSAGENS DOS
SINTOMAS
•06 a 11/05
•01 a 06 /07
•04 a 09/12

Os órgãos falam. As dores no nosso corpo são gritos da
alma. Aquilo que vivemos no mais profundo de nós
mesmo se exterioriza através do nosso corpo físico. Este
curso oferece ferramentas para leigos e profissionais da
saúde. Ele traz pistas importantes para que se possa
explorá-las nas anamneses, aspectos específicos de
determinadas enfermidades e sofrimentos.

HOSPEDAGEM OCA
(Frigobar/Ventilador)
DUPLO - R$ 2.680,00
TRIPLO - R$ 2.235,00
(Por pessoa)

HOSPEDAGEM APTO
(Frigobar/Ar Cond/TV)
TRIPLO - R$ 2.680,00
QUAD. - R$ 2.235,00
(Por pessoa)

CUIDE DE SI E
RESGATE SUA
AUTOESTIMA•07 a 14/07
•10 a 17 /11

A autoestima é a chave de nossa felicidade ou
infelicidade. Ela encoraja ou desencoraja nossos
sentimentos ou pensamentos. O maior patrimônio de uma
pessoa é a confiança em si. Com a perda da confiança
em si, se perde a confiança no outro e no futuro. Neste
curso teórico pratico trabalharemos 8 dinâmicas de auto
conhecimento (meditação ativa), que permitirão identificar
o potencial da pessoa e sua cultura para a descoberta de
si e ressignificar sua vida e dar início a uma nova etapa.

HOSPEDAGEM OCA
(Frigobar/Ventilador)
DUPLO- R$ 4.020,00
TRIPLO - R$ 3.530,00
(Por pessoa)

HOSPEDAGEM APTO
(Frigobar/Ar Cond/TV)
TRIPLO - R$ 4.020,00
QUAD. - R$ 3.530,00
(Por pessoa)

COMO
TRANSFORMAR A
HERANÇA FAMILIAR
EM LEI PESSOAL
•20 a 25 /08

Neste curso teórico-prático, refletiremos sobre o que
herdamos dos nossos antepassados, tomaremos
consciência desta força inconsciente e poderemos
transformá-la em lei pessoal, para dar inicio uma nova
etapa da nossa vida.

HOSPEDAGEM OCA
(Frigobar/Ventilador)
DUPLO - R$ 2.240,00
TRIPLO - R$ 1.995,00
(Por pessoa)

HOSPEDAGEM APTO
(Frigobar/Ar Cond/TV)
TRIPLO - R$ 2.240,00
QUAD. - R$ 1.995,00
(Por pessoa)

TCI-TERAPIA
COMUNITÁRIA
INTEGRATIVA

Este curso Teórico prático intensivo, capacita lideranças
comunitárias e profissionais da área de saúde, social,
educacional, para conduzirem rodas de Terapia
Comunitária em suas comunidades ou instituições. A
Terapia Comunitária é um espaço de escuta, palavra e
vínculos, de promoção de encontros interpessoais e
intercomunitários, objetivando a valorização das histórias
de vida dos participantes, o resgate da identidade, a
restauração da autoestima e da confiança em si.
tratamento.

HOSPEDAGEM OCA
(Frigobar/Ventilador)
DUPLO - R$ 4.020,00
TRIPLO - R$ 3.530,00
(Por pessoa)

HOSPEDAGEM APTO
(Frigobar/Ar Cond/TV)
TRIPLO - R$ 4.020,00
QUAD. - R$ 3.530,00
(Por pessoa)

•17 a 24 /11

ressignificar

INSCRIÇÕES
Valor da inscrição: R$ 500,00
(esse valor será deduzido do valor do curso)
CONTA PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - C/C: 11827-3 Agência: 3515-7 Oca dos Índios LTDA.
OBS: É necessário enviar o comprovante de depósito
para o e-mail: cursos.dradalbertobarreto@gmail.com
Confirmar o recebimento através do Fone:
(85) 99987 3210 (Tim - WhatsApp)
Não aceitamos comprovante de depósito em envelopes
no caixa rápido.

OBSERVAÇÕES
1.Todos os cursos poderão ser parcelados em até 3x.
2. Estes cursos poderão ser prorrogados, caso não atinjam o
número desejado de pessoas.
3. Todos os associados da ABRATECOM em dia com a
tesouraria, têm direito a 10% de desconto em todos os cursos,
no pagamento à vista.
4. O valor do curso trata-se DE PREÇOS PROMOCIONAIS
(PACOTE), não admitindo nenhum desconto em caso de chegar
depois do inicio do curso ou de saídas antecipadas.
5. O curso de TCI de 300hs é dividido em:
* 80hs para módulos teóricos;
* 80hs para vivências terapêuticas;
* 80hs para Intervisão em pólo formador afiliado a ABRATECOM
www.abratecom.com.br;
* 60hs de estágio prático (condução de 30 rodas de TCI).

