CURSO “FORMAÇÃO EM
HIPNOSE E HIPNOTERAPIA”

PÚBLICO-ALVO
 Profissionais graduados e pós-graduados na área da saúde. Especialistas em
psicossomática e psicoterapeutas das mais diversas áreas e especialidades.


Profissionais relacionados com a saúde mental e comportamento humano.



Profissionais da área de treinamento e desenvolvimento (T&D).



Profissionais da área de gestão de pessoas.



Profissionais que atuam com Psicanálise, Coaching, PNL, Constelação Sistêmica
e Treinamentos nas mais diversas áreas.

OBJETIVOS
CAPACITAÇÃO EM HIPNOSE E HIPNOTERAPIA
 Formar, treinar e capacitar o aluno oferecendo condições elementares do universo da
hipnologia.
 Aprender a fenomenologia hipnótica, conceitos e aspectos básicos de diversas escolas e
linhas hipnológicas.
 Ampliar os horizontes na perspectiva da utilização do estado hipnótico às questões
psicológicas e psicossomáticas.
 Alinhar o conhecimento dos participantes a uma linguagem comum que será adotada
durante a capacitação da técnica.
 Discutir aspectos atuais da relação doença e comportamento por meio da análise dos
métodos diagnósticos e as estratégias terapêuticas e, em especial, uma melhor
compreensão das relações "cérebro-mente" suscetíveis de serem aplicadas no manejo de
diferentes situações do comportamento humano.
 Este curso é uma versão reduzida e introdutória do curso “CAPACITAÇÃO EM HIPNOSE E
HIPNOTERAPIA COM ÊNFASE EM NEUROCIÊNCIAS”. Criamos este formato com menor
carga horária e valor mais acessível, para atender as necessidades dos alunos iniciantes
no assunto, interessados em conhecer melhor a técnica.

PROGRAMA
ATIVIDADE TEÓRICA
 Introdução e noções básicas.
 Fundamentos sobre Neurociências.
 Aprendendo a técnica da Hipnose.
 Comportamento fenomenológico na Hipnose.
 Os Estados Alterados de Consciência.
 Estratégias e Procedimentos da Medicina Integrativa
Comportamental aplicada à Hipnologia.
 Planejamento e Estratégias.
 Hipnologia aplicada.
 Modelos estratégicos de Hipnoterapia.

PROGRAMA
ATIVIDADES PRÁTICAS E VIVENCIAIS
O aprendizado teórico deste curso tem por finalidade sustentar o treino dos
participantes na aplicação prática das técnicas. Elas serão exercitadas em duplas
ou grupos durante o desenvolvimento da metodologia didática.
Todos os alunos terão a oportunidade de praticar a aplicação das diferentes
propostas de técnicas e estratégias, experimentando e vivenciando os resultados
desta dinâmica. Desta maneira, é possível estabelecer uma opinião crítica a
respeito das abordagens treinadas.

INFORMAÇÕES
CARGA HORÁRIA:
18h
6 módulos de 03 horas cada, com atividades práticas, teóricas e vivências.

HORÁRIO:
Das 19h às 22h
Obs.: Confira as datas abaixo. Note que cada módulo é ministrado, em média,
a cada 15 ou 21 dias.

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO:
6 parcelas de R$ 211,50 total R$ 1269,00*
À vista com desconto por 1179,00

CONTATOS
Dr. Mohamad Bazzi
Especialista em Medicina Integrativa Comportamental pelo
Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina (EPM)
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Docente convidado da Pós-Graduação do Departamento de
Psicobiologia da EPM/UNIFESP no Curso de Especialização em
Medicina Integrativa Comportamental.
Coordenou por mais de 10 anos o Setor de Hipnologia da Unidade de
Medicina Comportamental do departamento de Psicobiologia da EPM/
UNIFESP.
Hipnólogo, pesquisador e docente na ciência da hipnose há mais
de 25 anos, reconhecido e premiado como profissional de destaque,
sendo uma das referências para o assunto e muito solicitado pela
DR MOHAMAD BAZZI (COORDENADOR) 1

mídia nacional e internacional.As vagas são limitadas!

