
EMDR

FORMAÇÃO ONLINE

REPROCESSAMENTO E DESSENSIBILIZAÇÃO 
POR MEIO DO MOVIMENTO OCULAR



A Terapia  EMDR  foi criada pela psicóloga

americana Dra. Francine Shapiro e conquistou

adeptos em todo o mundo.

Ela foca na habilidade do cérebro em aprender

constantemente e usar a informação do

presente para ressignificar o passado e a viver

mais plenamente o presente.

Com o EMDR é possível processar lembranças

traumáticas e, por isso, tem se tornado cada

vez mais utilizado, principalmente para o

tratamento de Estresse Pós-traumático.

Estudos têm demonstrado que o EMDR pode

ser usado para o tratamento de depressão,

ansiedade, transtornos alimentares,  adicções,

dor crônica, luto traumático e transtornos

emocionais. 

O que é a 

Terapia EMDR? 



A Terapia  EMDR  utiliza uma série de

protocolos que ajudam a organizar os

sentimentos e emoções negativas e usa a

estimulação bilateral, como movimentos

oculares, táteis ou auditivos para ajudar o

paciente a elaborar suas memórias

perturbadoras. 

Como o EMDR

funciona? 

O EMDR ajuda as pessoas a superar os

bloqueios emocionais e a viver uma vida

mais saudável e equilibrada. 



Quem pode participar?

Formação Online em

Terapia EMDR 

do Espaço da Mente 

Psicólogos 

Médicos

Estudantes de psicologia a

partir do 10º semestre 



 

Treinadores do 

Espaço da Mente

Nossos treinadores são profissionais

experientes na prática do EMDR no Brasil,

todos são certificados pelo EMDR Institute

- EUA criado pela Dra Francine Shapiro 



Treinador de Treinadores Certificado pelo EMDR

Institute (EUA) desde 2009

Treinador Certificado EMDR-Europa 

Reconhecido pela Associação Brasileira de

EMDR. Treinador de treinamento básico no Brasil

há 10 anos. Primeiro presidente da Associação

Brasileira de EMDR

Professor de cursos avançados em Dissociação,

Transmissão Transgeracional do Trauma, Flash e

outros

CRP: 01/3832

André Maurício Monteiro 
PhD em Psicologia  



Treinadora de Treinadores Certificada pelo

EMDR Institute (EUA) 

Treinadora  EMDR Iberoamérica Reconhecida

pela Associação Brasileira de EMDR 

Professora de cursos de EMDR Avançado 

EMDR e Adicções, Traumas Complexos,

Atualização em EMDR

CRP: 09/5219

Jandira Ferreira Rosa
Psicóloga Clínica



Alice Skowronski 
Psicóloga Clínica 

Treinadora  Certificada pelo EMDR Institute

(EUA) 

Facilitadora de EMDR Sênior

reconhecida pela Associação Brasileira de

EMDR

Supervisora de EMDR

 

CRP: 08/5044



Tina Zampieri
PhD, Psicóloga Clínica 

Treinadora Certificada pelo EMDR Institute

(EUA)

Professora de Cursos Avançados de EMDR: EMDR

para Casal, Plataforma de Segurança. EMDR

para Questões Relacionais: Codependência,

EMDR e Família: Mapa da Mina. Autora de

protocolos e Jogos para Terapia EMDR

Vice-Presidente da Associação Brasileira de

EMDR

CRP 06/46500-4



A Formação de EMDR do Espaço da Mente

segue o formato do EMDR Institute dos

EUA.

 

Consiste em 2 workshops  teóricos e

práticos e 10 horas de supervisão. Cada

nível é oferecido em 2 finais de semana, no

sábado e domingo, no período da manhã. 

 

N1 - Nível 1 - workshop de 20 h

N2- Nível 2 - workshop de 20 h

Entre um nível e outro há um intervalo de

2 a 3 meses. Após o N1 o aluno já está apto

a aplicar o EMDR.

Até o final da formação os alunos devem

apresentar 30 fichas de trabalho e realizar

10 horas de supervisão.

Como funciona a nossa

formação?

Como cortesia estamos oferecendo as 5
primeiras horas de supervisão* (de um total
de 10 exigidas no treinamento).



Nível 1 – 20h - 2 sábados e domingos 

Objetivos: Prover uma compreensão da

Abordagem da Terapia EMDR e

conhecimento e prática suficientes para

seu emprego com pacientes com TEPT

simples.

Visão Geral do EMDR. Modelo de

Processamento Adaptativo de

Informação (PAI). História clínica e

preparação do paciente para

reprocessamento.

Fases 3 a 7 do protocolo clássico e

reprocessamento de memória

traumática com EMDR.

Reavaliação de sessão, protocolo para

trauma recente, para crianças e

técnicas adicionais para lidar com

possíveis oscilações intensas de emoção.

Programa da Formação



Nível 2 – 20h - 2 sábados e domingos

Objetivo: Expandir conhecimento da

Terapia EMDR com pacientes com

trauma complexo e clientela específica. 

Estratégias adicionais do Plano de

Tratamento. 

Conceitualização de Casos para

traumas complexos. 

EMD para crises agudas, DIR para

enfrentamento de desafios futuros. 

Técnica de entrelaçamento cognitivo

em temas clínicos e protocolos

especiais para auto uso, dissociação,

fobias, luto, casais, transtornos

somáticos e dor. 



R$ 4.800,00  

5% desconto para pagamento à vista

Parcelamento no cartão de crédito em

até 6x sem juros

Parcelamento no boleto bancário em

até 8 vezes (R$ 5,00 de acréscimo por

boleto)

*R$4700,00 para inscrições até 1 mês

antes do evento 

*Preços especiais para grupos de 5

Um evento como este exige preparação com

antecedência e compromissos financeiros.

Assim, em caso de desistência, com até um

mês de antecedência, devolveremos o valor

pago com 20% de desconto. Em caso de

desistência com menos de um mês de

antecedência, oferecemos as seguintes

opções: - o aluno fica com um crédito junto ao

Espaço da Mente e serão cobrados 20% do

valor do curso, a título de despesas

administrativas.

Qual o investimento?



Programação primeiro

semestre de 2022

• N1: 22 e 23 de janeiro e 5 e 6 de fevereiro

• N2: 2, 3, 9 e 10 de abril 

JANEIRO

• N1: 18, 19 e 20 de março - Presencial (Recife)

• N2: 21, 22 e 23 de maio - Presencial (Recife)

• N1: 19, 20, 26 e 27 de março

• N2: 25 e 26 de junho e 2 e 3 de julho 

MARÇO

• N1: 1, 2 e 3 de abril - Presencial (Foz do Iguaçu) 

• N2: 9, 10, 16 e 17 de julho

• N1: 23, 24 e 30 de abril e 1º de maio 

• N2: 25 e 26 de junho e 2 e 3 de julho 

ABRIL



• N1: 25 e 26 de junho e 2 e 3 de julho

• N2: 27 e 28 de agosto e 3 e 4 de setembro 

JUNHO

• N1: 28 e 29 de maio e 4 e 5 de junho

• N2: 27 e 28 de agosto e 3 e 4 de setembro 

MAIO



Clique aqui!

Saiba mais sobre EMDR com

Dra. Francine Shapiro -

Entrevista 

https://espacodamente.com/emdr/a-evolucao-do-emdr/


Conclusão da Formação Básica em

EMDR (N1 + N2). Título Terapeuta em

EMDR

Realização de 10 horas de supervisão de

casos com supervisor reconhecido pela

EMDR-Brasil

Entrega das 30 fichas de trabalho

Quitação do valor integral da Formação 

Quais os requisitos para a

certificação do EMDR Institute?



Adriana Vieira 

Brasília

 61 9182-6067

Nossos organizadores

Alice Skowronski

Curitiba

 41 8407-5205

Alessandra Farias

Fortaleza

 85 9654-9337

Alessandra Navaes

Recife

81 9963-9769



Gilma Amaral

Rio Grande do Norte 

84 9407-6212

Isabel Caminha

Florianópolis

48 9981-8688

Eliane Alves

Cuiabá

65 9922-6562

Luciana Salvador 

Foz de Iguaçu

45 9800-9117



Sueli Azevedo

Rio de Janeiro

22 99608-4989

Miriam Izabel

São Paulo

11 99958-1436

Tina Zampieri  

São José do Rio Preto

17 98125-8900

Samantha Bruni

São José dos Campos

12 98148-5281

Myrian Galvão

Salvador

71 9902-7749



Conheça o conteúdo de nosso site,

artigos sobre EMDR, cursos

avançados e lives

Site

www.espacodamente.com

Facebook

https://www.facebook.com/espacoda

mente/

Email

contato@espacodamente.com

Instagram

@espaco_da_mente

Whatsapp

(61) 99182-6067

https://espacodamente.com/

