Ligare – Instituto de Psicoterapia Corporal e Desenvolvimento Humano
R: Jessé Camargo, 320 – Vale das Paineiras / Americana – SP
Fone: (19) 3465-3163 / WhatsApp: (19) 99939-3163
www.ligare.psc.br
IIBA - Filiado ao Instituto Internacional de Bioenergética –- USA
E
IABSP – Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo.

Curso de Formação Internacional em Análise Bioenergética
Início: 15 e 16 de fevereiro de 2020
Duração: 2 anos cada fase, sendo um módulo por mês.
Sábado das 9:00 às 18:00 horas e Domingo das 9:00 às 13 horas
Total de 11 módulos, exceto janeiro.
Curso de formação Internacional em Análise Bioenergética, reconhecido pelo
“International Institute for Bioenergetic Analysis“- Nível de pós-graduação.
Certificação pelo MEC – parceria com a Universidade Facon.

Primeira fase – Bioenergética I – (2 anos)
2020 / 2021 - Título de Facilitador em Análise Bioenergética, emitido pelo Ligare.
Segunda Fase – Bioenergética II – (2 anos)
2022 a 2023 - Para o título de Especialista clínico em Bioenergética Título CBT –
Certified Bioenergetic Therapist – pelo IIBA – USA. Título que te possibilita a atuar em
Países com Institutos de Bioenergética.
É necessário para se inscrever neste curso:
A) para os graduandos e graduados em curso superior:
Currículo simples;
Xerox do diploma ou da carteira do registro no órgão competentes (aos graduandos,
comprovante da matricula da faculdade)
Foto, que pode ser enviada via e-mail. 3x4 ou só de rosto
Carta de intenção, informando sobre a expectativa em fazer o curso;
Todos os documentos podem ser escaneados e enviados via computador;
Se julgarmos necessário, solicitaremos uma entrevista.
B) Profissionais de outras áreas. Mesmo procedimento acima.

CBT: Certified Bioenergetic Therapist – Certificado em Terapia Bioenergética pelo
IIBA-USA– para todos os participantes, desde que cumpra todas as exigências.
C) para os não graduados e interessados no desenvolvimento pessoal
Poderá cursar a 2a fase, com anuência do Instituto Ligare e do IABSP.
D) Reserva de Vagas:
Depositar na conta corrente do Ligare centro de psicoterapia corporal:
Banco. BRADESCO
Ag. 215-1
C/C. 0101.916-3
Ligare – Centro de Psicoterapia Corporal
Valor: R$50,00 e informar o depósito via e-mail.
Envie para: secretaria@ligare.psc.br – a\c de Nathalia
E) Valor do Investimento Mensal: R$ 690,00 mensais por 12 meses. Os workshops
Internacionais terão acréscimos, nunca mais que 40% do valor do módulo, com a
carga horária de 2 dias.
ATENÇÃO – Somente receberá certificado o aluno que cumprir as exigências
básicas: Frequência, trabalhos teóricos e práticos, avaliação com dois trainees
internacionais e monografia.
VAGAS LIMITADAS PARA CRÉDITO EDUCATIVO.

