
 
 

 
 

 
 

 

 

Mestrado Europeu  
EDUCAÇÃO EXPRESSIVA, ESTIMULAÇÃO 

MULTISENSORIAL E RECURSOS SIMBÓLICOS  
Especialista em Intervenções Psicoeducativas,  

Socioculturais e Terapêuticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditação Internacional como  
Educador(a) Expressivo e Arte Educacdor(a) 

 
13 dias de aulas vivenciais em Valência - Espanha  

Sem necessidade de visto/visado 
 



 
 

 
 

 

  

Estimado(a) Candidato(a), 

 

Bem Vindo ao nosso Mestrado Europeu, um Título Próprio da nossa Escola de Terapia 

Psicoexpressiva do Instituto IASE. Este Mestrado Europeu confere a ACREDITAÇÃO 

INTERNACIONAL COMO EDUCADOR/A EXPRESSIVO/A E ARTE EDUCADOR(A). É um prazer para 

nossa Escola saber que transmitimos a confiança necessária para você realizar uma de nossas 

formações online. 

NESTE DOCUMENTO ENCONTRARÃO: 

1. Apresentação da nossa Escola de Terapia Psicoexpressiva e de nosso Modelo 

Psicopedagógico exclusivo. 

2. Ficha de seu Mestrado com toda a informação. 

3. Dossiê de seleção de candidatos. Se decidir inscrever-se deverá preencher e enviar-nos 

para: iaseinternacional@institutoiase.com 

4. Dossiê do Futuro Estudante que deverá ler com atenção antes de iniciar sua Formação. 

5. Informações para estudantes internacionais. 

6. Código de Ética de nossa Escola de Terapia Psicoexpressiva EPsiHum©. Um documento 

muito importante que oferece referência a nossos estudantes de como trabalhamos  

e como o estudante poderá desenvolver suas atividades depois de sua formação conosco. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

APRESENTAÇÃO DA ESCOLA PSICOEXPRESSIVA HUMANISTA 
A Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© do Instituto IASE é responsável  

pela Formação Internacional de Educadores, Terapeutas e Profissionais relacionados com o trabalho 

comunitário e tem como missão a constante busca de novos métodos, técnicas e investigações dentro  

do Modelo PSICOEXPRESSIVO.  

É uma Escola com vocação inovadora que oferece uma visão original e profunda do Universo das Terapias 

Expressivas, Artísticas e Criativas. Por este motivo criamos um Modelo que está patenteado e é exclusivo  

da nossa Escola fundamentado em uma visão humanista baseado na paleo-antropologia da expressão 

humana. Nosso Modelo se baseia em três características únicas do ser humano: 

• Única espécie capaz de adaptar-se a todos os ambientes. 

• Única espécie com a necessidade de perdurabilidade histórica e consciência da morte. 

• E a única espécie com capacidade simbólica-metafórica.  

Defendemos que foram estas três capacidades que nos fizeram evoluir como humanos e que a partir destas 

habilidades surgiram outras filogeneticamente mais recentes como a arte, a música, a linguagem falada,  

a escritura, a pintura, entre outros. 

Centramos nosso trabalho educativo, terapêutico, comunitário e grupal nestas três habilidades evolutivas 

fundamentais com a finalidade de estimular o autoconhecimento, o autoenfrentamento e a autosuperação. 

Também somos a única Escola em todo o Mundo que trabalha com 14 Recursos Expressivos, entre eles  

o corpo, o movimento, a pintura expontânea, a escultura, a dramatização, o teatro, a dança autêntica,  

a música, a voz, as artes plásticas... 

 

ORIGEM  
A Escola EPsiHum© surge como resultado da fusão entre a experiência e a motivação dos Docentes da Escola 

EPsiHum©, da excelente equipe multidisciplinar do Instituto IASE e de mais de duas décadas  

de Investigações de Marcelli Pereira Ferraz, que através da sua experiência como psicóloga, autora, 

psicoterapeuta, docente Universitária e arteterapeuta teve a oportunidade de trabalhar com várias 

populações em países como Brasil, Paraguai, Colômbia, Argentina, Portugal, Espanha...  

 
 

  



 
 

 
 

POR QUÊ PSICOEXPRESSÃO? 

Consideramos o ser humano a única espécie capaz de adaptar-se a todos os ambientes, a única espécie  

com necessidade de perdurabilidade histórica (noção da vida e da morte e, necessidade existencial)  

e com capacidade simbólica-metafórica. 

Defendendemos que foram estas capacidades, ainda primitivas, que levaram os nossos ancestrais  

pré-históricos a um salto evolutivo que possibilitou o surgimento da nossa espécie Homo Sapiens.  

A este despertar, o “salto evolutivo”, chamamos Psicoexpressão, já que a partir da fusão destas capacidades 

conseguimos aos poucos desenvolver o que hoje chamamos psique humana e dela surgiram através  

dos milênios as habilidades mais recentes com a capacidade de fazer arte, a capacidade de fazer música,  

a linguagem falada, a escrita, a pintura entre outras. 

MODELO TERAPÊUTICO EXCLUSIVO 

Devido a esta percepção criamos um Modelo patenteado e exclusivo de nossa Escola. Centramos nosso 

trabalho terapêutico nestas habilidades evolutivas fundamentais: Capacidade adaptativa, capacidade 

criadora, transformação do ser humano, a necessidade de perdurabilidade do ser humano e a capacidade 

simbólica-metafórica do ser humano. 

 

ESCOLA DE TERAPIA PSICOEXPRESSIVA HUMANISTA (EPsiHum) 

A escola EPsiHum© surge como resultado da carreira profissional e pessoal de Marcelli Pereira Ferraz  

como psicóloga, psicoterapeuta, autora, arteterapeuta, educadora, facilitadora e sua equipe multidisciplinar  

de profissionais da Saúde, Educação e Terapia (Psicoterapeutas, Educadoras(es), Facilitadoras(es), 

Médicas(os), Psicodramatistas, Dançoterapeutas, Musicoterapeutas, Técnicas(os) de som, Psicólogas(os), 

Pedagogas(os). 

Nossa Escola é um Centro de Investigação e Formação único de TERAPEUTAS, EDUCADORES E FACILITADORES 

EM TERAPIA PSICOEXPRESSIVA HUMANISTA. Através da experiência adquirida por Donald Carl Johanson 

(1943): Paleoantropólogo e suas investigações sobre o primeiro antepassado do homem. 

 



 
 

 
 

MISSÃO DE NOSSA ESCOLA 
A missão da Escola EPsiHum© do Instituto IASE é a constante busca de métodos e técnicas com o foco 

PSICOEXPRESSIVO que venham a agregar mais resultados eficazes aos já existentes nos processos  

de intervenções terapêuticos, educativos e socioculturais. 

 

NOSSOS ESTUDANTES TÊM SUA FORMAÇÃO FUNDAMENTADA EM: 

• A filosofia existencial humanista. 

• A psicologia evolucionista. 

• O estudo da paleo-antropologia da expressão. 

• A investigação da psicogênesis (origem da mente humana). 

• A estimulação de seu próprio processo criativo.  

• A vivência e prática do vínculo terapêutico saudável. 

• A promoção do autoconhecimento, do auto enfrentamento e da autosuperação evolutiva. 
 

• No trabalho com 14 recursos psicoexpressivos verbais e não verbais os mais conhecidos são: A música 
(musicoterapia), as artes plásticas (arteterapia), o corpo, o movimento (dançaterapia), o teatro 
(psicodrama ou teatro terapêutico), as sombras e os sonhos.  

OS AUTORES E REFERENCIAIS TEÓRICOS DE NOSSO MODELO PSICOEXPRESSIVO: 
Carls Rogers (1902-1987): Psicologia Humanista e terapia centrada nas pessoas.  

Carl Jung (1875-1961): Inconsciente coletivo, arquétipos e análises simbólicas.  

Natalie Rogers (1928-2015): Conexão Criativa.   

Alfred Adler (1870-1937): Psicologia individual. 

Abraham Maslow (1908-1970): Auto atualização e autorealização. 

Viktor Frankl (1905-1997). Necessidade de encontrar o sentido à existência humana.  

Rudolf Steiner (1861-1925): Os doces sentidos do homem. 

Kurt Lewin (1890-1947): Dinâmica de grupo e  teoria do campo.  

John Bowlby (1907-1990): Teoria do apego.        

John Bell (1890-1947) e Salvador Minuchin (1921): Terapia familiar sistêmica. 

Anne Ancelin Shützenberger (1919): Psicogenealogia e heranças geracionais. 

Donald Carl Johanson (1943): Paleoantropólogo e suas investigações sobre o primeiro antepassado  

do homem. 



 
 

 
 

RECONHECIMENTO 

A experiência do Instituto IASE e da Escola Psicoexpressiva Humanista (EpsiHum) é respaldada por uma série  

de prêmios e reconhecimentos. Atualmente pelo segundo ano consecutivo (2016 e 2017), o Instituto IASE  

foi reconhecido com o selo de excelência ao melhor Centro de Psicologia da Comunidade Valenciana: 

Emagister Cum Laude.  

O selo Cum Laude é um reconhecimento de grande importância que serve para que futuros alunos tenham  

uma orientação e possam escolher, com plena confiança, centros de formações respaudados pelo selo 

Emagister Cum Laude. 

O nosso aluno do Mestrado Europeu será reconhecido no seu respectivo país, e nos países estrangeiros, como 

Educador Expressivo, conforme a Acreditação Internacional obtida através da realização do Mestrado 

Europeu – EDUCAÇÃO EXPRESSIVA (Educação Multisensorial e Recursos Simbólicos). Todavia este 

reconhecimento não permite a Homologação (Covalidação), legalização junto a órgãos oficiais do Estado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

CONVÊNIOS COM UNIVERSIDADES 
Através da experiência adquirida durante as últimas décadas, nossa Escola tornou-se uma referência  

na formação de Educadores e Terapeutas, colaborando ativamente com diversas Universidades  

em projetos, publicações e investigações internacionais, entre elas: 

 

 

 

 
 
 
COOPERAÇÃO  
A experiência do Instituto IASE e da Escola Psicoexpressiva Humanista (EpsiHum) também é avaliada  

já que conta com uma rede de instituições que colaboram ativamente conosco. Temos convênios  

de colaboração nacional e internacional para a realização de práticas, convênios de investigação 

transnacional e cooperação educativa com diversos organismos, entre eles: 

                  

              

                    

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

  
FICHA DO CURSO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestrado Europeu em Educação Expressiva, Estimulação  
Multisensorial e Recursos Simbólicos  

 
Especialistas em Intervenções Psicoeducativas,  

Socioculturais e Terapêuticas,  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RAZÕES PARA FAZER ESTE MESTRADO EUROPEU 
 

1. MODELO EXCLUSIVO: Porque o/a estudante aprenderá um Modelo Exclusivo que trabalha  

com 14 recursos psicoexpressivos - verbais e não verbais – como a música (musicoterapia), as artes 

plásticas (arteterapia), o corpo, o movimento (dançaterapia), o teatro (psicodrama ou teatro terapêutico),  

as sombras, os sonhos entre outros.  

2. FLEXIBILIDADE DE ESTUDO: Por ser um Mestrado semipresencial permitirá ao estudante  

muita flexibilidade, já que poderá estudar os conteúdos online durante um ano a partir de casa.  

As aulas presenciais ocorrerão de maneira intensiva em Valência - Espanha. 

3. TER UM DIPLOMA EUROPEU ESTUDANDO EM PORTUGUÉS: Nosso estudante terá acesso a todo o material 

pedagógico em português. As aulas será em português e as tutorias online também. 

4. AULAS PRESENCIAIS: Nosso estudante vivenciará, durante as classes presenciais em Valência - Espanha,  

uma série de experiências didático-terapêuticas em grupo, que promoverão o seu desenvolvimento 

pessoal, sua autoexploração emocional, o desenvolvimento da sua capacidade espontânea, intuitiva, 

energética e criativa. Veja onde estamos: GOOGLE MAPS:  https://goo.gl/maps/FSn5m8PSVZF2

5. VISTO: Não será necessário solicitar visto para passar estes dias na Espanha. Entretanto será necesario 

atender os requisitos de entrada em Espanha. Recomendamos que consulte a embaixada de Espanha  

no seu pais para saber quais são os requisitos de entrada exigidos. 

6. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Nosso estudante, ao finalizar este Mestrado, estará habilitado  

como especialista em intervenções psicoeducativas, socioculturais e terapêuticas e poderá desenvolver  

e coordenar atividades expressivas em organizações públicas e privadas, em centros de: (Ensino formal, 

ensino informal, educação primária, secundária, educação especial), em universidades, fundações, divisões 

culturais das autarquias, cine-teatros, companhias de dança, orquestras, associações, bibliotecas, galerias 

de arte, monumentos, museus, sítios arqueológicos classificados, parques temáticos culturais... 

7. OPÇÕES PROFISSIONAIS: Nosso estudante, ao final do Mestrado, será capaz de trabalhar com públicos  

de diferentes idades (crianças, adolescentes, adultos, idosos) e diferentes grupos como: imigrantes, 

minorias, famílias, recursos humanos, empresas, comunidades, entre outros. 

8. PROJETOS: Nosso estudante, ao final do Mestrado, poderá coordenar projetos para: promoção  

do bem estar, desenvolvimento criativo, estímulo ao auto conhecimento, mediação cultural, prevenção  

da violência infantil, prevenção ao bullying nas escolas, atividades de empoderamento feminino, oficina  

de inclusão social, atividades de conscientização social, projetos de educação pela arte... 

 



 
 

 
 

9. ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL: Nosso estudante, no final do Mestrado, obterá a Acreditação 

Internacional como Educador Expressivo: Especialista em Intervenções Psicoeducativas,  

Socioculturais e Terapêuticas. 

10. DIPLOMA INTERNACIONAL: Nosso estudante receberá um Diploma Internacional e Europeu, com código 

BIDI que permite autentificar através de qualquer dispositivo smartphone e validar  

seus estudos Europeus na hora. 

11. CIDADE DE VALÊNCIA: Nosso estudante irá realizar as aulas presenciais de maneira intensiva durante  

13 dias na Cidade de Valência, durante o Verão Europeu. Vão disfrutar da melhor época  

do ano na terceira maior cidade da Espanha com a possibilidade de conhecer uma cidade com milênios  

de história, uma arquitetura medieval única aliada a parques espetaculares e belíssimos museus. 

12. DOCENTES: Nosso estudante será formado por Professores Internacionais especializados  

em intervenções pedagógicas inovadoras, com aulas majoritariamente em Português ou traduzidas 

simultaneamente. 

13. ESTUDO ONLINE: O conteúdo online do Mestrado está em Português e os estudantes poderão baixar  

a documentação disponível no Campo Virtual: (os manuais, os artigos e os livros), e imprimí-los  

ou lê-los em e-books ou em outros suportes. Poderão programar tutorias online, acessar  

o material audiovisual, realizar os trabalhos e estudar online a qualquer hora do dia. 

14. QUALIDADE PEDAGÓGICA: O Programa do Mestrado foi desenhado pelo Centro de Investigação  

em Técnicas Psicoexpressivas da Escola baseando-se nos critérios formativos e deontológicos  

dos organismos internacionais que regulam o trabalho dos educadores e terapeutas de várias partes  

do mundo. 

15. FORMAÇÃO DEONTOLÓGICA: O Educador Expressivo obterá uma formação deontológica profunda, onde 

saberá os limites da sua intervenção e terá consciência que deverá sempre estar apoiado  

por uma equipe interdisciplinar de médicos ou psicólogos a quem encaminhará os participantes caso haja 

necessidade de um trabalho psicoterapêutico individual. 

16. CONTATOS DE TRABALHO: Nosso estudante acreditado fará parte da lista de contatos de Trabalho  

de Educadores Expressivos da Escola.  

17. APOIO CONSTANTE: Nosso estudante poderá realizar 10 horas de tutoria individual em Portugués (via 

skype) contando desta maneira de grande suporte técnico e pedagógico, durante todo o período do curso. 

18. RECONHECIMENTO INTERNACIONAL: O Mestrado está reconhecido e avaliado pela Associação 

Internacional de Terapias Expressivas e Arte Social InterArt. 



 
 

 
 

PERFIL DO CANDIDATO A ESTE MESTRADO EUROPEU 

• Estudantes internacionais que podem vir à Espanha nos meses de Junho e julho de 2017. 

• Profissionais, estudantes do último ano de carreira, ou pessoas com experiência comprovada  

nas áreas da: educação, saúde, educação artística, psicologia, reabilitação, terapia ocupacional, assistência 

social, recursos humanos, terapia, medicina, fisioterapia ou gestão comunitária. 
• Pessoas com interesse de participar de um processo de grupo terapêutico. 

• Pessoas que tenham disponibilidade de, no mínimo, 2 (duas) horas diárias para estudo a distância.  
• Pessoas que tenham disponibilidade para participar de 13 dias de encontro presencial em período integral, 

em Valência – Espanha. 
• Pessoas com capacidade de superação, com iniciativa e capacidade empreendedora, que valorizem  

a formação como um investimento para melhorar e desenvolver sua carreira profissional e pessoal. 

• Pessoas que tenham disponibilidade de acesso regular à internet, conhecimentos de uso de correio 

eletrônico (receber, responder e enviar mensagens), que saibam criar vídeos, realizar navegação  

em web e que tenham acesso ao Skype. 
• Pessoas que possuam equipamento adequado para realizar este mestrado: Computador 

(preferencialmente portátil) com capacidade para navegar na Internet. Realizar conferências de aúdio  

e/ou vídeo, subir (upload), baixar (download) e armazenar arquivos de tamanhos variados. Recursos 

recomendados: Mínimo de 2 GB de memória RAM. Caixas de áudio ou fone de ouvido. Microfone (em caso 

de conferências de áudio). Sistema operacional Windows ou Mac OS. Câmera para gravação de vídeos  

(ou celular). Navegadores de internet: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Safari.  

Plug-in atualizados: Flash Player, Windows Media Player, Acrobat Reader, Java Runtime Environment. 
 

  

 

ENTREVISTA DE ADMISSÃO 
Solicite uma reunião com a coordenação do curso, tiraremos todas as dúvidas, informaremos  

as oportunidades profissionais e conhecerão seus futuros professores. 



 
 

 
 

ÁREAS PROFISSIONAIS 
Ao finalizar este Mestrado nosso estudante estará habilitado a realizar tarefas, sempre  

apoiando (a) por uma equipe interdisciplinar de médicos ou psicólogos, aos quais podem encaminhar  

os participantes caso verifique a necessidade de um trabalho clínico individual ou quando identifique 

situações que saiamdo âmbito do trabalho do Educador(a) Expressivo, como transtornos emocionais,  

de personalidade, de alimentação, de ânimo e/ou outros problemas clínicos.  
 

1. DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Desenvolver e coordenar oficinas, Workshops e atividades para públicos de diversas idades (crianças, 

adolescentes, adultos e idosos), para a promoção do bem estar, do desenvolvimento criativo,  

do desenvolvimento pessoal, de competência emocional, social, afetiva, interpessoal e auto conhecimento. 
 

2. ÁREA CLÍNICA E DA SAÚDE (ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTA PRIVADA) 

Respeitanto o código deontológico da profissão dos profissionais clínicos/saúde. Com este Mestrado, 

somente os psicólogos gerais da saúde e médicos com formação na saúde mental, podem realizar 

intervenções clínicas relacionadas com o tratamento de transtornos emocionais, de personalidade  

de alimentação, do ânimo e outros problemas clínicos podendo, os futuros mestrandos, desenvolver todas  

as outras atividades citadas. 
 

3. EDUCAÇÃO 

Desenvolver e executar projetos psicoexpressivos em centros de ensino formal e informal, educação primária, 

secundária, educação especial e universidades. Coordenar projetos educativos de prevenção do bullying  

nas escolas, violência infantil fora e dentro da sala de aula ou oficinas/palestras voltadas para os pais. 
 

4. INTERVENÇÃO PSICOSOCIAL 

Levar a cabo atividades psicoexpressivas em comunidades, bairros excluídos, ONG´s, centros penitenciários, 

centro para atividades para idosos, centro para menores, reclusos(as) e refugiados(as), instituições  

que trabalham em situações de catástrofes e crises sociais. Desenvolvimento de projetos psicoexpressivos  

de intervenção para o desenvolvimento da cooperação, inclusão social, participação cidadã. 
 

5. ESTIMULAÇÃO PSICOEXPRESSIVA 

Levar a cabo atividades psicoexpressivas centradas na estimulação psicomotora, terapia ocupacional,  

ou na promoção do bem estar com pessoas na terceira idade ou que padecem de enfermidades crônicas  

em centros especializados de atenção a diversidade funcional, residências e hospitais. 



 
 

 
 

 

DURAÇÃO DO CURSO: 460 HORAS TOTAIS  

 

CALENDÁRIO DO MESTRADO 
I. PROCESSO DE ADMISSÃO: Matrícula de Janeiro de 2018 a Março de 2018. 

II.    INÍCIO DOS ESTUDOS ONLINE. Cada estudante começará a estudar o conteúdo que estará 

disponível no Campo Virtual a partir do dia 01 de Junho de 2018.  

III. AULAS PRESENCIAIS: Participará de 13 dias de aulas Presenciais em Valência – Espanha: de 23  

de Junho a 07 de Julho de 2018.  

IV. TUTORIA INDIVIDUAL POR SKYPE: Realizará as 10 horas de tutoria individual por Skype que devem 

ser realizadas antes do final do Mestrado Europeu: 30 de Junho de 2019. 

V. DIÁRIO PSICOEXPRESSIVO: Antes do final do Mestrado Europeu (30 de Junho de 2019) o estudante 
deverá enviar o Diário Psicoexpressivo por CORREIO ELETRÔNICO para a Escola de Terapia 
Psicoexpresiva na Espanha. 

VI. AVALIAÇÃO FINAL DO MESTRADO EUROPEU. O estudante deve subir ao Campo Virtual antes  

do dia 30 de Junho de 2019 o vídeo final do Mestrado. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

PAGAMENTO À VISTA 
Valor total de 1200 euros (valor com desconto para pagamento à vista. Este valor total do Mestrado deve 

ser pago no momento da matrícula, devendo ser realizado antes do dia 01 de MAIO de 2018  

ou até esgotarem as vagas). O pagamento à vista pode ser realizado por transferência bancária, por Cartão 

de Crédito ou por Paypal conforme informação abaixo. Para realizar o pagamento à vista click neste link: 

http://cursos.institutoiase.com/CursoDet.aspx?idCurso=547 

 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNACIONAL 

Caso escolha realizar o pagamento à vista do Mestrado através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNACIONAL 

recomendamos que se dirija pessoalmente a sua agência bancária para realizar esta operação com a ajuda  

do seu gerente. Leve impresso estes dados:  

As TAXAS BANCÁRIA não estão incluídas no valor total do curso. O custo do valor das taxas é de TOTAL 

RESPONSABILIDADE DOS ALUNOS. 

NOME DA EMPRESA NA ESPANHA: Instituto de Salud y Educación S.L. 

CIF DA EMPRESA: B98398357 (Equivalente ao CNPJ de uma empresa no Brasil). 

ENDEREÇO DA EMPRESA NA ESPANHA: Rua Clariano 9, Porta 1, 1º andar. CP: 46021. Valência (Espanha). 

BANCO: BBVA.   AGÊNCIA NA ESPANHA: Ruben Darío nº5, 46021 Valencia, Espanha. 

CÓDIGO BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX      

IBAN: ES 15 0182 6584 41 0201626196  
 

 

 

Indique na Tranferência o seu NOME COMPLETO E O NOME DO CURSO que está se inscrevendo.  

 

PAGAMENTO EM 5 PARCELAS  
Caso escolha realizar o pagamento em (5) CINCO PARCELAS de 264 euros deverá fazer  

a través de paypal (com um valor total 1320 euros).  

Para isso click neste link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=USQV33QX8SXDN. 



 
 

 
 

Caso ainda não possua registro no Paypal deve clicar neste link para realizar seu cadastro: acesse através do site 

https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/account-selection. 

 
O PAGAMENTO INCLUI 
- Processo de admissão, entrevista e matrícula. 

- 100 horas de aulas presenciais. 13 dias de encontros presenciais em Valência – Espanha que ocorrerão 

entre junho e julho de 2018. 

- 300 horas online através do Campo Virtual da Escola Psicoexpressiva. Avaliações à distância,  

no ambiente virtual, ao longo do processo de aprendizagem (inclui a correção de todos os exames 

online) e tutorias virtuais. Livros e manuais que podem ser baixados no campo virtual. Descarregará 

gratuitamente da coleção de livros de Carl G. Jung e outros autores relevantes da Escola 

Psicoexpressiva.  

- Inclui todo material de arte, pintura, argila, material de teatro, material multisensorial e material  

de colagem para as aulas presenciais. 

- 10 horas de tutoria individual por skype. Para obter a acreditação internacional como educador 

expressivo o estudante tem que realizar estas 10 horas de tutoria. 

- Avaliação final: um projeto audiovisual. 50 horas aproximadamente de elaboração do vídeo final  

com duração aproximada de 20 minutos. 

- Diploma final com autenticação pelo código bidi.  

 

O PAGAMENTO NÃO INCLUI 
Locomoção, estadia e alimentação. Avião. 

Transportes em Valência.  

Gastos com deslocamentos (aéreos, marítimos ou terrestres), hospedagem, alimentação e lazer. 

 

  



 
 

 
 

CONTEÚDO ONLINE E AVALIAÇÕES  
Além das aulas presenciais o estudante deverá realizar a leitura e visualizar uma série de materiais, livros, 
manuais, artigos e vídeos disponíveis no Campo Virtual. O CONTEÚDO ONLINE NÃO ESTÁ VINCULADO  
ÀS CLASSES PRESENCIAIS. São conteúdos que serão estudados a distância pelo estudante  
e que complementam as vivências e experiências em Valência. Este conteúdo representa 
aproximadamente 300 horas de estudos autodidáticos que o estudante realizará no seu ritmo.  
O conteúdo Online está organizado em 8 temas, 8 exames e um trabalho final. Os exames online tem uma 
duração média de 24 a 48 horas sendo informado assim que inicie. 

 
TEMA 1 
Pedagogia de Grupo e Inovação pedagógica. 
EXAME 1 
 
TEMA 2 
Princípios das Terapias Expressivas. 
Enquadre Psicoexpressivo: Fundamentação ou Modelo Psicoexpressivo na Educação. 
EXAME 2 
 
TEMA 3 
Estilos de Apego e a Importância do Vínculo. 
Projetos de Educação Expressivas e Âmbitos de Atuação. 
EXAME 3 
 
TEMA 4 
Habilidades e Técnicas do Educador Expressivo.  
O rol do Educador Expressivo. 
EXAME 4 
 
TEMA 5 
Recursos Psicocorporales (Dançaterapia). 
Recursos Audiovisuais: Fototerapia, Vídeoarteterapia e Cineterapia. 
EXAME 5 
 
TEMA 6 
Recursos Dramáticas (Psicodrama) 
Recursos Lúdicos: Terapia de Jogos. 
EXAME 6 
TEMA 7 
Recursos Psicoplásticos e Papiroflexia (Arteterapias). 
Diversidade Funcional e Recursos Multisensoriais. 
EXAME 7 
 
TEMA 8 
Recursos Narrativos (Contos em terapia). 
Recursos Sonoros (Musicoterapias). 
EXAME 8 
 
EXAME FINAL 
Orientação para elaboração do Vídeo Final: Deixe sua pegada Psicoexpressiva. 
PROJETO AUDIOVISUAL: Deixe sua pegada Psicoexpressiva. 



 
 

 
 

CALENDÁRIO DE AULAS PRESENCIAIS – MESTRADO EM PORTUGUÉS 
 

  
DATA DOCENTE PROGRAMA 

 
01 DE JUNHO 

DE 2018 
 

ONLINE INÍCIO DA PARTE ONLINE DO MESTRADO 

23.06.2018 
Sábado de 
10h às 14h 
 

MARCELLI 
FERRAZ 

INAUGURAÇÃO DO MESTRADO E APRESENTAÇÃO EM GRUPO  
Sábado de 10h a 14h só 4 horas de aula 

 
 
 
 
25.06.2018 
Segunda de 
10h às 19h 
 
 

INMA  
PIQUERAS  

 
 

 
 

JESICA 
FORTUNY 

MARZ 

MANHÃ 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSO PSICOCORPORAL (Dançaterapia) 
Similitudes e sinergias entre a criação de uma coreografia e o desenvolvimento  
de uma sessão. O grupo em Dança Movimento Terapia: evolução do grupo, os papéis  
dos participantes e o rol do terapeuta/educador(a)/educador(a). 
 
TARDE  
ESTUDO DA DINÂMICA DOS GRUPOS 
Tipos de grupo, tipos de papéis no grupo.  
As técnicas e as ferramentas das dinâmicas.  
 

 
 
 
26.06.2018 
Terça de 
10h às 19h 
 
 

INMA  
PIQUERAS  

 
 

 
JESICA 

FORTUNY 
MARZ 

MANHÃ 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSO PSICOCORPORAL (Dançaterapia) 
Dança e movimento aplicada a diferentes populações e idades. 
Dança Movimento Terapia na sala de aula. Fundamentos da DMT.  
 
TARDE  
PINTAR NO ESCURO 
Uso das tintas fluorescentes, Teatro de Sombras. Pintar com Luzes. 
 

 
 
 
 
27.06.2018 
Quarta de 
10h às 19h 
 
 

MARCELLI 
FERRAZ  

 
 
 
 

INMA 
PIQUERAS 

MANHÃ 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSOS PSICOPLÁSTICOS (Arteterapia) 
Expressão plástica como metáfora, expressão do inconsciente e a criatividade. 
Plasmação e liberação pictórica. Propriedades  dos recursos psicoplásticos: pintura, 
colagem, aquarela, trabalho com tela, marionetes,...  
 
TARDE  
HABILIDADES DO EDUCADOR(A) EXPRESSIVO 
 

28.06.2018 
Quinta de 
10h às 19h 
 

VERONICA 
COLLADO 

 

MANHÃ E TARDE 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSOS LÚDICOS E MULTISENSORIAIS 
 



 
 

 
 

29.06.2018 
Sexta de 
10h às 19h 
 

ELIZABETH 
   ENGUIÑOS 

Y REGINA         
SANTANA 

 

MANHÃ E TARDE 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSOS ESCULTURAIS E TRIDIMENSIONAIS. 
Modelagem e escultura 

 
30.06.2018 
Sábado de 
10h às 19h 
 

INMA 
PIQUERAS 

MANHÃ E TARDE 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSO PSICOCORPORAL (Dançaterapia) 
Análises do Movimento de Rudolf Von Laban: A estrela de Laban. Sistema  
de análises observação do movimento. O movimento do outro e os movimentos 
grupais. Exercícios de auto observação e intervenção sobre o próprio movimento. 
 

 
 
02.07.2018 
Segunda de 
10h às 19h 
 
 

JESICA 
FORTUNY 

MARZ 

MANHÃ E TARDE 
 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSOS MULTIDIMENSIONALES 
Ferramentas psicodramáticas: pôr-se no lugar do outro, levará a cabo técnicas  
de jogos de papéis, duplas, monólogo, espelhos ou esculturas. Planejamentos 
metodológicos: processo individual, bipessoal e em grupo. O uso da ação, catases  
e a visão. Teatro de sombra, teatro de marionetes, fantoches  e trabalho  
com máscaras. 
 

 
 
03.07.2018 
Terça de  
10h às 19h 
 
 

RÔMULO 
SANTOS 

 
VERÓNICA 
COLLADO  

MANHÃ 
A ARTE COMO IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA 
 
TARDE 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM A CAIXA DE AREIA 
 

 
04.07.2018 
Quarta de 
10h às 19h 
 

RÔMULO 
SANTOS 

 

MANHÃ E TARDE 
UM CAMINHAR PELA HISTÓRIA DA ARTE E A CULTURA DE VALÊNCIA Aula externa 
que inclui visita a espaços artísticos de Valência. 

 
05.07.2018 
Quinta de  
10h às 19h 
 

ROMINA 
LENCINA 

 

MANHÃ E TARDE  
LABORATÓRIO VIVENCIAL TANGOTERAPIA. 
 

 
06.07.2018 
Sexta de  
10h às 19h 
 

REGINA 
SANTANA 

 
 

JESICA 
FORTUNY 

MARZ 

MANHÃ 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSOS PSICOPLÁSTICOS (Arteterapia) 
  
 
TARDE  
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSOS DRAMÁTICOS 
O palhaço: Uma abordagem cômica e ingênua de nossas vivências mais 
importantes. 
 



 
 

 
 

07.07.2018 
Sábado de 
10h às 19h 

RAFAEL  
NAVARRO 

MANHÃ E TARDE 
LABORATÓRIO VIVENCIAL COM RECURSOS SONOROS (Percussão corporal) 
Exercícios de Percussão corporal. 
 

Antes de 
MARÇO  
DE 2019 

 
DIÁRIO  

Enviar o Diário Psicoexpressivo por CORREIO ELETRÔNICO para a Escola  
na Espanha ANTES do final da parte online do Mestrado: antes de MARÇO 
DE 2019 

30 DE JUNHO 
DE 2019  

 
ONLINE 

 

ATÉ 25 DE JUNHO DE 2019 O ESTUDANTE DEVE SUBIR AO CAMPO VIRTUAL  
O SEU PROJETO AUDIOVISUAL: DEIXE SUA PEGADA PSICOEXPRESSIVA. 
 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO MESTRADO 

1. 80% de assistência às aulas presenciais. 

2. Diário Psicoexpressivo. A avaliação do estudante é contínua e acarreta também  

uma autoavaliação. O Diário será entregue ao estudante no primeiro dia de aula  

e lhe acompanhará durante toda sua formação. Neste diário o estudante relatará  

suas experiências, acompanhadas de autoavaliação e autodiagnósticos constantes durante  

os 12 meses que dura nosso Mestrado. O Diário deve ser digitalizado e enviado a Escola  

de Terapia Psicoexpresiva na Espanha por CORREIO ELETRÔNICO ANTES da conclusão da parte 

online do Mestrado: MARÇO DE 2019. Cada diário será lido pela Equipe Docente atribuindo-lhe  

uma nota das vivências e autoavaliação do estudante.  

3. Exames Online. O estudante ao longo do Mestrado terá que realizar exames online no Campo 

Virtual. Cada um dos exames será valorizada de 0 – 10. 

4. Projeto Audiovisual: DEIXE SUA PEGADA PSICOEXPRESSIVA.  Ao finalizar o Mestrado, o estudante 

deverá subir no Campo Virtual um vídeo que será avaliada de 0 - 10. 

 

 

  



 
 

 
 

QUALIFICAÇÃO E NÍVEIS DE APROVADOS 
 

Ao final todas as notas serão somadas e divididas pela quantidade de exames realizados, o que dará  
a média final do estudante e sua expressão qualitativa que estará no Diploma Final: 
 
 

MÉDIA FINAL EXPRESSÃO QUALITATIVA 

10 Excelente 

9 - 8 Ótimo 

7 - 6 Bom 

5 Satisfatório 

4 Deficiente 

3 - 0 Muito Deficiente 
 



 
 

 
 

EQUIPE DOCENTE 
 

 

MARCELLI PEREIRA FERRAZ (Diretora do Mestrado) 
Psicóloga e Psicoterapeuta Psicoexpressiva formada no Brasil. Arteterapeuta. 
Terapeuta de Família. Autora de diversos livros e artículos. Criadora e investigadora  
do Modelo Psicoexpressivo Humanista. Doutora em Ciências da Educação pela 
Universidade Europea de Valência – UEV. Mestrado em Antropologia Social pela 
Universidade de Lisboa – Portugal. Coordenadora do Programa na OIT – Organização 
Internacional do Trabalho das Nações Unidas – Programa de Atenção a menores 
Vítimas de Violência Sexual através da ARTE – Art Educa e da equipe internacional  
de intervenção no Brasil, Paraguai e Argentina. Membro da Rede Psicoterapia Colegial 
Europea. Membro do Centro d´Etude de I´Expression – Paris, Hospitalier Sainte-anne 
da Universidade de Paris. Docente no Mestrado Oficial de Professorado  
na Universidade Europea de Valência. Docente no Mestrado de Psicoterapia  
no Instituto Superior de Psicologia – ISEP. Docente no Mestrado de Violência  
de Gênero da Universidade Internacional de Valência VIU. Supervisora de psicólogos 
em formação humanista de diversas universidades. Diretora do Centro de Investigação 
em Terapias Psicoexpressivas do Instituto IASE Apesar de toda sua formação  
e experiência gosta de se designar simplesmente como mãe, já que define sua relação 
com a maternidade como o projeto mais importante da sua vida. 
 

 

RÔMULO SANTOS (Coordenador do Mestrado) 
Professor/Historiador. Licenciado pela Universidade Católica do Salvador (2005). 
Especialista em História Social e Cultura Afrobrasileira pela Universidade da Cidade  
de Salvador (2008). Mestre em Arte, Educação e Gestão Cultural pelo Instituto  
de Educação Brasil Espanha, realizado pela Universidade Internacional Menéndez 
Pelayo (2016). Atualmente em curso do Mestrado e Doutorado da Formação  
do Mundo Ocidental na Universidade de Valência UV (2016 – Em curso). Experiência 
como docente em aula de História, Filosofia e Sociologia durante mais de 15 anos. 
 
 
 

 

JESICA FORTUNY 
Docente, Atriz, Dramaturga e Escritora. Autora do Livro Nora. Diretora de Teatro. 
Especialista em Trabalho em linguagem não verbal. Docente na Pós-Graduação  
de Corpo e Movimento do Instituto IASE. Experiência com mulheres vítimas  
de violências e empoderamento feminino. Professora de teatro em grupos regulares  
e de necessidades especiais.  Coordenação da Escola Muncipal de Teatro. 



 
 

 
 

 

VERÓNICA COLLADO 
Psicóloga e especialista em Terapia de jogos (sandplay). Colegiada no Colégio Oficial 
de Psicologia da Comunidade Valenciana CV13784. Psicoterapeuta especialista  
em Recursos Psicoexpressivos, e o jogo como Recurso Terapêutico, com formação 
ativa em Terapia Familiar Sistemática (TFS). Participante regular em sessões  
de co-supervisão em Ensaio Clínico em Especialistas Multidisciplinares Humanistas  
em Terapia Familiar Sistemática: Psicoanálises, Gestão, Psicodrama. Coordena o Centro 
de Investigação em Terapia de Jogos – Sandplay. Diretora do Departamento  
de Formação Online. Tutora acadêmica dos estudantes do Campo Virtual do Instituto 
IASE. Atualmente estuda no Campo Virtual do Instituto Alunos de diversas partes  
do mundo somando mais de 10 mil alunos.  
 
 

 

INMA PIQUERAS 
Assistente Social e Psicoterapeuta. Mediadora de Grupos. Mestrado em Dança 
Movimento Terápico. Mestrado em Intervenção de Conflitos. Formação em Counseling 
em Bristrol College. Formação em Intervenção com menores. Formação em Análises 
Transacionais. Terapeuta/educadora de Jogos formada por Zeneth CCS. Membro  
de HCPC Health and Care Profesionas Council. Supervisora de Educadores Expressivos 
em Formação da Escola Psicoexpressiva Humanista EPsiHum). Orientadora  
e conselheira estudantil. Membro da Associação Internacional de Terapias Expressivas 
– Interart. Docente da Escola Psicoexpressiva Humanista do Instituto IASE. Diretora  
de Formação para empresas do Instituto IASE. 
 
 
 

 

RAFAEL NAVARRO 
Músico Percusionista. Professor de percussão na Sociedade Musical de Massarrojos. 
Capaz de expressar com elegância, em linguagens diversas, em Jazz, clássicos, étnico, 
contemporâneo, corporal. Avalia sua formação através de diversos prêmios  
em diferentes competições e concursos assim como uma grande trajetória como 
músico. 
 

  
 
ELÍZABETH ENGUÍDANOS: Artista multidisciplinar, docente e especialista  
em Arteterapia Transdisciplinar e Terapias Expressivas. Licenciada em Belas Artes  
pela Universidade Politécnica de Valência, formada tembém pela Academia de Belas 
Artes de Urbino na Itália, área de especialização de Escultura. Mestrado em Produção 
Artística pela Universidade Politécnica de Valência. Pós-Graduação Especialização  
em Arteterapia Transdisciplinar e Terapias Expressivas pela Universidade Europea  
de Valência. Colaboradora ativa e docente do Instituto IASE e da Escola Psicoexpressiva 
Humanista de IASE, EpsiHum. 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 
DO ESTUDANTE 

 
 
 

 

 

 

  

CONTATOS PARA MATRÍCULA 

Telefone: +34 960 727 970         Celular: +34 656 653 139 

E-mail: iaseinternacional@institutoiase.com 

 

 



 
 

 
 

Estimada(o) Candidata(o), 

Estamos contentes de que tenha escolhido nossa Escola e nossa Formação e que deseje iniciar  

o processo de seleção/admissão como candidato para o próximo Mestrado. Para iniciar deverá seguir  

os passos que descrevemos a seguir: 

1. ADMISSÃO: Deverá informar por e-mail a nossa equipe de admissão que deseja iniciar seu processo  

de admissão para o Mestrado Europeu em Educação Expressiva, Estimulação Multisensorial e Recursos 

Simbólicos. Para isso envie um e-mail a: iaseinternacional@institutoiase.com.  

2. LEIA, PREENCHA E ASSINE O CONTRATO DE FORMAÇÃO: Para realizar seu processo de admissão 

necessitamos que preencha e assine os documentos que lhe enviamos. Sem estes documentos 

devidamente preenchidos não poderemos validar a admissão. 

3. PREENCHA SUA CARTA DE MOTIVAÇÃO: Diga-nos por que deseja fazer este curso,  

quais são suas expectativas, seus sonhos e medos. 

4. PREENCHA O QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA DE ADMISSÃO E ASSINE: Este questionário  

tem três objetivos: conhecer, compreender suas expectativas em relação a esta formação  

para que possamos orientá-lo de acordo a suas expectativas. A qualidade de nossos cursos se define 

pelo cuidado que temos em selecionar os nossos estudantes. Nossos grupos são pequenos  

e exclusivos, por este motivo, somos muito exigentes em nosso processo de seleção,  

por isso lhe pedimos que preencha este questionário com a máxima sinceridade. 

5. ENVIE-NOS TUDO POR E-MAIL: Anexado ao seu currículo vitae . iaseinternacional@institutoiase.com

6. AVALIAÇÃO: Os documentos serão avaliados pela diretoria do curso. E caso tenha dúvidas entraremos 

em contato com você por telefone, skype ou e-mail. 

7. REGISTRO NO MESTRADO: Quando receber o e-mail do departamento de admissão  

com a confirmação de sua ADMISSÃO poderá iniciar sua matrícula/registro no seu curso dentro  

do nosso Campo Virtual. Caso já seja um aluno do IASE digite seu usuário e a senha. Se for um novo 

aluno dê um “clique” em “Novo Aluno”, complete o formulário de registro do usuário e “clique”  

em salvar. 

8. PAGAMENTO: Ao confirmar sua ADMISSÃO terá que realizar o pagamento. 



 
 

 
 

9. PARCELAMENTO: Os outros dez (10) pagamentos deverão ser realizados antes da conclusão  

do curso, caso contrário o aluno não terá direito ao diploma do curso. 

10. PODERÁ ESCOLHER ENTRE TRÊS (3) MODALIDADES DE PAGAMENTO: 

• PAGAMENTO COM CARTÃO VISA 3D SEGURO OU MASTERCARD: Válido para os sistemas de cartão 

VISA ou MASTERCARD existentes na Espanha, grande parte da União Europeia, porém ainda pouco 

utilizado na América Latina. Trata-se de um sistema rápido e a matrícula é automática. O pagamento 

pode ser realizado diretamente através de nossa plataforma virtual no ato da matrícula do curso. 

• PAGAMENTO CON PAYPAL: Trata-se de um sistema amplamente implantados em todo o mundo  

e está indicado especialmente para aqueles alunos que não dispõem do sistema VISA 3D SEGURO  

ou MASTERCARD. Se estiver interessado em realizar o pagamento mediante esta via, por favor,  

nos solicite mais informações pelo e-mail (gestion@institutoiase.com).  

• PAGAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: Se deseja realizar esta modalidade  

de pagamento necessita ter em conta alguns aspectos: o pagamento de juros bancários, o tempo  

de espera para confirmar a transferência ao destinatário, e em alguns casos, a necessidade  

de deslocamento até a agência bancária. Tem a vantagem de se tratar de um meio recomendável  

para aquelas pessoas que se encontram pouco familiarizados com as compras por internet, contudo  

se trata de um sistema muito seguro e confiável.  

  
APOIO AO CANDIDATO DURANTE O PAGAMAMENTO E MATRÍCULA 
Qualquer dificuldade orientamos entrar em contato com Verónica Collado: gestion@institutoiase.com.  

Caso tenha alguma dúvida pode solicitar um contato personalizado conosco por Telefone ou Skype  

e teremos o maior prazer de oferecer informações adicionais. 

Telefone: +34 960 727 970                      

Celular: +34 656 653 139 

E-mail: iaseinternacional@institutoiase.com 

 



 
 

 
 

I. CONTRATO DE FORMAÇÃO 
 

AS PARTES 
Este contrato se celebra entre o Instituto de Salud e Educación S.L., com CNPJ: B-98398357, localizado  
 na Rua Clariano número 9, porta 1, responsável de realizar e certificar a formação 
________________________________________________________________ no ano_________________  
e pelo estudante _________________________________________________________________________, 
com DNI, RG OU PASSAPORTE____________________________, data de nascimento 
__________________________. 

CLÁUSULA I - PROGRAMA 
Eu (nome do estudante) ___________________________________ declaro estar informado (a)  
de que o Instituto IASE se compromete a realizar o curso oferecido com o  programa e calendário proposto 
e estou de acordo que, se por razões alheias e não imputável a sua vontade seja necessário, o Instituto 
IASE poderá realizar mudanças na programação do ensino ou no calendário do curso com o intuito  
de manter a garantia da qualidade técnica e especialização do profissional.  
Declaro estar informado(a) que, caso o Instituto IASE, por razões alheias a sua vontade, não possa cumprir 
o programa previsto, procederá os ajustes necessários para garantir a completa realização do plano  
de formação, não sendo necessário, nestes casos, oferecer nenhuma indenização ao estudante. 

CLÁUSULA II - DOMICILIAÇÃO BANCÁRIA 
Autorizo o Instituto de Salud e Educación S.L., com CPF: B-98398357, a realizar a cobrança das parcelas  
do meu curso através de domiciliação bancária/débito em conta, segundo exige a Lei de Serviços  
de Pagamentos 16/2009. 
 
Autorizo o Instituto de Salud e Educación S.L., a efetuar em minha conta bancária a cobrança de _______ 
(especificar as quantidades de parcelas) com o valor de ____________ (especificar o valor das parcelas) 
referente a meu curso, para este fim informo a seguir os dados de minha conta: 
Número de IBAN _________________________________________________________________________ 
Nome da entidade bancária________________________________________________________________ 
Domicílio da entidade bancária ______________________________________________________________ 
 
Declaro estar informado(a) que esta cobrança das parcelas será efetuado no dia 5 (cinco) de cada  
mês e que a interrupção das classes, de minha parte, NÃO IMPLICARÁ O NÃO PAGAMENTO das parcelas.  
Além disso no caso de devolução do recibo, os custos da devolução e reenvío do recibo serão cobrados  
da minha conta. 

CLÁUSULA III - PONTUALIDADE 
Declaro estar informado(a) e estou de acordo de que durante as aulas presenciais não será permitida  
a entrada no centro passados 15 minutos da hora após o começo da aula. Estou devidamente informado (a)  
que em caso de atraso só poderá ter acesso à aula durante o intervalo correspondente da manhã  
ou da tarde, não tendo o Instituto IASE obrigação de reembolsar ou indenizar por este motivo.  
Sou consciente de que se não cumprir com os horários da entrada na aula, os docentes, com o propósito  
de manter um ambiente saudável do grupo, poderão exercer o direito de me negar a entrada na aula. 



 
 

 
 

CLÁUSULA IV - DIPLOMA 

Declaro estar informado(a) de que o Instituto IASE se compromete a entregar-me o diploma final do curso 
sempre que haja assistido a 80% das classes presenciais, que realize todos os trabalhos, que supere  
os exames online e tenha finalizado satisfatoriamente as práticas curriculares (no caso de que a formação  
o requeira). 
O diploma final só será entregue ao estudante uma vez tenha terminado todos os exames Online.  
O diploma se descarregará no Campo Virtual ou se enviará por e-mail. O Instituto IASE não enviará 
diplomas em papel ou por correio tradicional. 

CLÁUSULA V - CONFIDENCIAL 
Declaro estar informado(a) de que não está permitido transmitir ou difundir a terceiros informações 
confidenciais do que tenha aprendido durante a realização do curso nem a compartilhar os materiais 
disponíveis. Estou de acordo que o Instituto IASE interponha ações legais no caso de ruptura desta cláusula. 
Declaro estar informado(a) de que não está permitido, por parte dos estudantes, gravar em vídeo ou áudio 
as aulas durante esta formação.  

CLÁUSULA VI - CÓDIGO DE ÉTICA 
Estou de acordo de que ao final de minha formação deverei entregar assinado o Código de Ética da Escola 
Psicoexpressiva Humanista e que respeitarei e cumprirei este Código durante minha prática profissional. 

CLÁUSULA VII - DIREITO DE IMAGEM 
Declaro estar informado(a) e autorizo ao Instituto IASE para que possa realizar fotos e vídeos das atividades 
que participarei. Algumas destas imagens podem ser compartidas em redes sociais e páginas web  
com a finalidade de que se possa conhecer o método de trabalho. Declaro estar informado (a)  
de que posso me negar a aparecer nestas  imagens e vídeos, tendo que avisar aos docentes ou a equipe 
que está realizando as mesmas no momento. 

CLÁUSULA VIII - TAXAS ADMINISTRATIVAS 
Declaro estar informado(a) de que existe um custo adicional no caso de solicitação de melhoria de notas, 
ampliação de prazos de exames, segunda via de diplomas, atestados médicos, etc. entre outros trâmites. 

 
CLÁUSULA IX - INTERRUPÇÃO DO CURSO, REPOSIÇÃO DE AULAS OU DESISTÊNCIA (ABANDONO) 

Declaro estar informado(a) pelo Instituto IASE das condições em caso de desistência (abandono)  
ou interrupção do curso: 
I. Só se pode solicitar por escrito minha desistência (abandono) no curso com UM MÊS de antecedência  

ao início da primeira aula, o Instituto IASE realizará a devolução ou importe integral do pagamento 
realizado pelo estudante até esse momento. 

II. Uma vez iniciado o curso online, os estudantes que suspenderem sua participação não terão direito  
a nenhuma devolução ou ressarcimento econômico por parte do Instituto IASE. 

III. Uma vez iniciado o curso o/a estudante estará obrigado(a) a realizar o pagamento integral do curso, 
não sendo possível a suspensão do pagamento.  

IV. No caso de que o/a estudante se negue a realizar o pagamento da formação, o departamento jurídico 
do Instituto IASE se verá obrigado a recorrer a ações legais. 

CLÁUSULA X - FICHA DO ESTUDANTE 



 
 

 
 

Estou de acordo em preencher a ficha do estudante e declaro estar informado(a) de que estes dados  
são totalmente confidenciais. Estes dados serão tratados pelos diretores do curso para elaborar um perfil  
do grupo com a finalidade de que os docentes adaptem as atividades pedagógicas da formação  
às necessidades reais do grupo. 

CLÁUSULA XI – CONFIRMAÇÃO DO INÍCIO DO CURSO 
Declaro estar informado(a) de que o Instituto Iase não começará o curso caso não consiga matricular  
o mínimo necessário de estudantes para formar a turma. Neste caso poderá mudar a data de início do curso 
ou cancelar o mesmo, procedendo a devolução dos valores pagos por parte dos estudantes. 

CLÁUSULA XII – TRANSFERÊNCIA DE PROCESSO TERAPÊUTICO 
Declaro estar informado(a) e autorizo ao Instituto IASE a recomendar-me o início de um processo 
terapêutico individual caso se verifique durante minha formação a necessidade deste apoio especializado. 
Responsabilizo-me como terapeuta/educador(a), em formação, a buscar com máxima brevidade o inicio 
deste processo terapêutico. 

CLÁUSULA XIII – DEVOLUÇÃO DE RECIBO 
Declaro estar informado(a) de que o estudante se responsabilizará pelos custos da devolução dos recibos 
domiciliados caso estes sejam devolvidos. 

CLÁUSULA XIV– CAMPO VIRTUAL 
Declaro estar informado(a) de que o Instituto IASE se compromete a disponibilizar os conteúdos 
pedagógicos de meu curso através do Campo Virtual. Estou devidamente informado(a) de que estes 
conteúdos não serão enviados por e-mail ou por nenhum outro meio que não seja o Campo Virtual. Estou 
de acordo de que o Instituto IASE poderá realizar modificações no conteúdo virtual do meu curso  
com a finalidade de atualizar os materiais e/ou ampliar os mesmos. 
 
 
 
 
Valência, _________/__________/____________     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 Assinatura do estudante    

 
Diretora do Instituto IASE 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 II. CARTA DE MOTIVAÇÃO DO ESTUDANTE (por quê deseja fazer esta formação) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 III. QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA DE ADMISSÃO 

  

 
 
 
 

DADOS DO ESTUDANTE INTERESSADO 

NOME E SOBRENOME: 

IDADE:                                                                     

NACIONALIDADE:                                    

CIDADE/PAÍS ONDE VIVE:                                        

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 

ESTADO CIVIL: 

TÊM FILHOS:    SIM     NÃO                          QUANTOS?                                  

IDADE DOS FILHOS: 

ESTÁ TRABALHANDO NESTE MOMENTO?    SIM     NÃO   

ONDE? 

 

DE QUE FORMA CONHECEU ESTE MESTRADO? 

ALGUÉM TE INDICOU OU RECOMENDOU ESTE MESTRADO? 

 

EXPECTATIVAS SOBRE O CURSO 

ESTÁ CONSCIENTE QUE EM NOSSAS AULAS REALIZAMOS TRABALHOS TERAPÊUTICOS EM GRUPO?      SIM     NÃO              

POR QUE ESCOLHEU ESTE CURSO? 

 

 

 

 

 

 

FOTO 
OBRIGATÓRIA 



 
 

 
 

QUAIS SÃO AS (QUATRO) 4 PRINCIPAIS COISAS QUE DESEJA APRENDER NESTE CURSO? 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

INFORMÁTICA 

JÁ REALIZOU ALGUM CURSO SIMILAR A ESTE?            SIM      NÃO        QUAL? 

JÁ REALIZOU ALGUM CURSO A DISTÂNCIA/ONLINE?   SIM      NÃO 

TEM POSSIBILIDADE DE REALIZAR TUTORIAS VIA SKYPE?    SIM      NÃO 

 

CRIATIVIDADE 

DESCREVA SE JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA OFICINA OU GRUPO DE ARTETERAPIA, DANÇATERAPIA OU OUTRA 

ATIVIDADE EXPRESSIVA. 

 

 

 

 

 

MOMENTO ATUAL 

SENTE QUE SUA CRIATIVIDADE ESTÁ BLOQUEADA  NESTE MOMENTO?    SIM      NÃO             

COMO VOCÊ CARACTERIZARIA SUA VIDA PESSOAL NESTE MOMENTO? (desafios ou mudanças importantes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SAÚDE 

TEM ALGUMA ENFERMIDADE FÍSICA? 

JÁ REALIZOU ALGUMA VEZ ALGUM TIPO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO?   SIM   NÃO 

DURANTE QUANTO TEMPO? 

JÁ ESTEVE INTERNADO(A) ALGUMA VEZ EM ALGUMA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL?        SIM     NÃO 

VOCÊ SABE QUE NESTE CURSO TERÁ QUE REALIZAR UM PROCESSO INDIVIDUAL DE TERAPIA?     SIM      NÃO 

NESTE MOMENTO VOCÊ SE ENCONTRA TOMANDO ALGUMA MEDICAÇÃO?       SIM    NÃO 

QUAIS MEDICAMENTOS? 

 

AUTO AVALIAÇÃO 

DESTAQUE CINCO CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DE SUA PERSONALIDADE: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

DESTAQUE CINCO CARACTERÍSTICAS DE SUA PERSONALIDADE QUE VOCÊ GOSTARIA DE SUPERAR OU MUDAR: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TEM ALGUM DADO EM SUA HISTÓRIA QUE SEJA RELEVANTE MENCIONAR NESTE QUESTIONÁRIO DE ADMISSÃO? 

 

 

Valência,________/_____/__________                                                                                  
 
                                                                                                                                                     _____________________________ 

                                                                                                                                                           Estudante da Escola EPsiHum© 
 

 
______________________________ 

Diretora da Escola 



 
 

 
 

 IV. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO - PERFIL  
 

Nossos estudantes são selecionados através dos seguintes critérios.  
Marque um X no que você considera que tem: 

 
 
FORMAÇÃO ANTERIOR 
� Sou profissional e estudante da área de educação, reabilitação, saúde, artes, intervenção social, 

Educador social, Recursos humanos. 
� Sou estudante da área de educação, reabilitação, saúde, artes, intervenção social, Educador social, 

recursos humanos. 
� Sou um profissional que deseja uma reciclagem profissional como Educador Expressivo, Psicoeducador 

Expressivo já registrado. 
� Tenho experiência anterior no mundo das terapias expressivas. 
 
 
EXPERIÊNCIA DE VIDA 
� Sou maior de 20 anos. 
� Realizei anteriormente terapia individual de grupo. 
� Valorizo a formação como um investimento para melhorar minha carreira profissional.  
� já vivenciei algum estudo em outro País (experiência internacional). 
 
 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
� Considero que tenho capacidade de auto superação, capacidade de iniciativa e perfil empreendedor. 
� Considero-me com boa capacidade de organização pessoal e auto motivação.  
� Considero-me com grande capacidade de auto enfrentamento, sustentabilidade da frustração  

e capacidade de auto crítica. 
� Não me considero uma pessoa conflitiva e quando ocorre, tento resolver meus conflitos através  
do diálogo. 
 
 
PROCESSO TERAPÊUTICO 
� Sou uma pessoa com capacidade de auto exposição. 
� Desejo desenvolver-me a nível pessoal durante esta formação. 
� Tenho interesse em participar de um processo de profundo auto conhecimento.  
� Desejo vivenciar um processo terapêutico individual e em grupo. 
 

  



 
 

 
 

SAÚDE MENTAL 
É muito importante que nossos candidatos tenham consciência que o trabalho realizado durante nossos 
cursos são profundos e terapêuticos. Se algum estudante tem algum transtorno emocional ou psíquico,  
um quadro psicótico, depressão profunda, etc... tem que ter consciência que as atividades expressivas 
podem provocar um agravamento do quadro clínico, neste caso solicitaremos uma avaliação clínica  
do estudante antes de sua admissão. 
� Informo que não tenho nenhum diagnóstico prejudicial a minha saúde mental. 
 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA 
� Tem alguma experiência na área das artes ou realizou no passado alguma formação em teatro, dança, 
artes plásticas, música... 
 
 
NOVAS TECNOLOGIAS 
� Tenho ordenador com acesso estável a internet. 
� Tenho formação básica em internet e conhecimentos de informática a nível de usuário, além de saber  

os princípios básicos de utilização de uma web e de um campo virtual. 
� Tenho câmera fotográfica para realização de vídeos. 
 
 
DISPONIBILIDADE 
� Tenho facilidade de estar em Valência durante pelo menos quinze (15) dias. 
� Tenho disponibilidade de ao menos 3 a 4 horas semanais para meus estudos à distância. 
 
 

Valência, ________/_____/__________ 

_____________________________ 
Estudante da Escola EPsiHum© 

 
 

 
______________________________ 

Diretora da Escola 
  



 
 

 
 

V. ASSINATURA DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE COM O CÓDIGO DE ÉTICA  
DA ESCOLA DE TERAPIA PSICOEXPRESSIVA HUMANISTA 

 

Ao final deste documento encontrará o Código de Ética de nossa Escola. Pedimos que o leia com atenção  

e nos envie assinado junto com os outros documentos de candidatura. 

Eu, _____________________________________________________________________________________, 

estudante do Curso ________________________________________________________________________ 

com número de DNI/NIE/PASSAPORTE ______________________, declaro que li com atenção, aceito  

e me comprometo a seguir o código de ética da Escola Psicoexpressiva do Instituto IASE, respeitando  

seu Modelo Terapêutico e suas normativas éticas. 

 
Assino e aceito as condições deste código, preservarei a boa imagem das Terapias Expressivas e respeitarei 

com honra a Escola de Terapia Psicoexpressiva do Instituto IASE - EPsiHum© e minhas funções como 

Terapeuta/educador(a)/educador(a)/Educador/Facilitador. 

 

Valência, ________/_____/__________ 

 

 

_____________________________ 
Estudante da Escola EPsiHum© 

 

 
______________________________ 

Diretora da Escola 
 

 

  



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES PARA 

ESTUDANTES INTERNACIONAIS 
- Aulas Presenciais em Valência - 

 
 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

Este Dossiê tem a intenção de oferecer a nossos futuros estudantes de aulas presenciais  
em Valência toda a informação relativa a suas aulas e orientações sobre procedimentos 
administrativos: 
 

ROUPA CÔMODA 

Para as aulas presenciais recomendamos que os alunos venham com roupa cômoda que lhe permita mover-se 

e/ou que possa sujar. 

 

GRUPOS DE WHATSAPP 

O Instituto IASE criará um grupo de Whatsapp onde tratarão diretamente com os conselheiros acadêmicos  

do centro questões relativas ao curso. 

PONTUALIDADE 

Necessitamos a colaboração do estudante para o bom desenvolvimento e qualidade das aulas presenciais,  

para isso é imprescindível seu compromisso com a pontualidade. A partir de 15 minutos de atraso NÃO SERÁ 

PERMITIDO A ENTRADA AO CENTRO. O estudante poderá ter acesso a aula durante o descanso 

correspondente da manhã ou da tarde. 

 

CONSELHO ACADÊMICO 

Para acompanhá-los em seu processo de formação e desenvolvimento pessoal, contará com o apoio contínuo 

de Rômulo Santos que será o conselheiro acadêmico. Inma será o canal de comunicação e nos informará  

suas experiências, opiniões e necessidades. Contato practicas@institutoiase.com 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO 

Os materiais didáticos de seu curso estão disponíveis no Campo Virtual. A partir do momento que receba  

por e-mail seu nome de usuário e senha já terá acesso. 

 

RECIBOS DE PAGAMENTO 

Informamos que os gastos da devolução dos recibos domiciliados será por conta do estudante. 

 

ASSESSORAMENTO EXCLUSIVO AO ESTUDANTE 

Se tem alguma dúvida pode solicitar um contato pessoal conosco por Telefone ou Skype e teremos  

o prazer de oferecer informações adicionais. 



 
 

 
 

IDIOMAS 

O Instituto IASE anualmente recebe estudantes de todas as partes do mundo, por isso queremos  

que sua experiência e os preparativos estejam sendo o mais fácil possível. Queremos que saiba também  

que o Departamento de Cooperação Internacional do Instituto IASE está trabalhando para assistir em tudo  

que esteja ao nosso alcance para fazer sua experiência inesquecível e enriquecedora. 

Além disso nossos estudantes podem ser recebidos e atendidos por profissionais que falam português  

de Brasil, português de Portugal, Inglês, Castelhano, Francês e Valenciano. 

 

CLIMA EM VALÊNCIA 

O clima em Valência geralmente é bem agradável, podendo chegar no inverno a 0 graus Celsius, enquanto  

que no Verão atingem quase 40 graus Celsius. Portanto, ao preparar as malas, você tem que ter em conta  

qual época do ano você vem. Lembre-se que em Valência, é verão entre Junho e Agosto e inverno entre 

dezembro e fevereiro. 

Serviço Meteorológico Nacional: 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/valencia-id46250 

NÃO SE ESQUEÇA DE TRAZER:  

1. Transformador eléctrico para seus aparelhos eletrônicos. Na Espanha a voltagem utilizada é 220 Voltz 

Frequência: 50Hz tomadas: Tipo F. 

2. Todas as suas prescrições médicas.   

3. Documentação: passaporte. 

4. Passagem de avião.   

5. Uma muda de roupa em sua bagagem de mão. Caso haja alguma situação adversa como, desvio  

de bagagem ou atraso do vôo.   

6. Lembre-se, existem inúmeros itens que não podem entrar no avião.  

7. Roupa casual e cômoda para usar nas aulas. 

8. Sandálias de dedo ou meias para usar na sala de aula. 

9. Calçados cômodos para caminhar e/ou correr em Valência.   

10. Um despertador para não perder o horário das aulas. 

 



 
 

 
 

PLANEJANDO SUA VIAGEM 

O Instituto IASE não tem um campus ou instalações onde os estudantes estrangeiros possam ficar.  

ALUGUEL DE UM QUARTO OU UM APARTAMENTO COMPARTILHADO  

http://www.idealista.com/alquiler-habitacion/valencia-valencia/ 

 

ALUGAR UM APARTAMENTO OU UM QUARTO (VAGA)  

Nosso Instituto está localizado em uma movimentada área central da cidade de Valência, onde você  

vai encontrar muitas opções de hotéis e pousadas. Tendo em conta que este curso será desenvolvido  

ao longo de quinze dias, há uma alternativa mais barata para alguns dos nossos alunos que é alugar  

um quarto em um apartamento de estudantes. 

 

Alugar um quarto em apartamento de estudantes em uma zona residencial de estudantes: 

http://www.fotocasa.es/viviendas/valencia-

zonade/compartir/listado?opi=36&crp=1&ftg=true&fss=true&ts=Valencia 

http://www.idealista.com/alquiler-habitacion/valencia-valencia/ 

HOTÉIS E ALBERGUES 

Na cidade existem numerosos hotéis e albergues estudantes que custam entre 20€ – 25€ por noite. Existem 

outros também de maior categoria. Geralmente pode reservar pela Internet ou por telefone, recomendamos 

que aproveite esses serviços. Recomendamos estes dois endereços onde você pode encontrar alojamento 

temporário: 

http://www.booking.com/     

http://www.trivago.es/ 

 

CHEGADA EM VALÊNCIA 

Valência está localizado nas margens do rio Túria, na costa leste da Península Ibérica, bem no centro  

do Golfo de Valência, embora no momento em que os romanos a fundaram, estavam em uma ilha do rio Túria, 

cerca de quatro quilômetros longe do mar. Devido à sua localização geográfica privilegiada, pode chegar  

a Valência de ônibus, barco ou avião. Como geralmente os estudantes estrangeiros preferem  

a última, opção para seu conforto, vamos nos referir a ela. 



 
 

 
 

AEROPORTO 

O Aeroporto de Valência, também conhecido como Aeroporto de Manises, está localizado na cidade  

de Manises, a 25 minutos de metrô do centro da cidade. Quase 50% das suas chegadas são internacionais. Você 

pode trocar seu dinheiro em terminais do aeroporto Manises ou em bancos na cidade. Web site do Aeroporto: 

http://www.aeropuerto-valencia.com/ 

 

TRANSPORTES  

A cidade de Valência possui uma extensa rede de transportes 

coletivos: 

9 Ônibus. 

9 Metrô e  metrô de superfície (VLT). 

9 Bicicletas. 

9 Táxi. 

9 Barco. 

Sabendo utilizar bem os meios de transporte, poderá viajar de qualquer lugar de uma Cidade a outra  

sem inconveniências. 

 

 

OS ÔNIBUS URBANOS  

Os ônibus da cidade tem uma rota fixa através da cidade e várias paradas (normalmente a cada duas ruas). 

Existem cerca de cento e cinquenta (150) linhas de ônibus em Valência, identificados com um número  

e letreiros eletrônicos característicos.  A passagem para viagens dentro da cidade, em áreas urbanas - custa  

em torno de € 1,50 euros e tem várias opções. Você pode comprar o bilhete no ônibus ou comprar  

com antecedência um bônus de 10 viagens em Quiosques, lojas de Tabacos, Aeroporto ou Centrais turísticas.  

https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php 

 

  



 
 

 
 

ÔNIBUS METROPOLITANOS  

Os ônibus metropolitanos são úteis para conhecer a província e se mover com facilidade com preço razoável. 

http://www.fernanbus.es/ 

http://www.avsa.es/ 

http://www.edetaniabus.com/ 

http://www.bunyol.com/ 

http://www.autocaresherca.com/ 

 

TÁXI 

É muito fácil de reconhecer os táxis de Valência porque eles são brancos. São relativamente caros  

em comparação com outros transportes públicos, mas extremamente confortáveis. É recomendado utilizar  

o serviço de rádio táxi para a segurança. http://radiotaxivalencia.es/ 

 

AS BICICLETAS 

Há inúmeras ciclovias em toda a cidade, você pode optar por este tipo de transporte e pode alugar  

uma bicicleta durante a sua estadia ou utilizar o serviço "Valenbisi". É um aluguel por hora, onde você  

tem que se registrar e, em várias partes da cidade, pode pegar e devolver as bicicletas, os trajetos são gratuitos 

desde que não excedam 40 minutos de uso, só terá que pagar se obtiver cartão. 

http://www.valenbisi.es/ 

http://www.doyoubike.com/ 

 

 

  



 
 

 
 

METRÔ E METRÔ DE SUPERFÍCIE (VLT)  

É o meio mais utilizado em Valência e é muito importante pois a maioria das pessoas utilizam diariamente  

para chegar ao trabalho, escola, faculdades e em suas viagens de lazer já que ele se conecta  

com os principais pontos da cidade. O metrô conecta-se diretamente com o aeroporto. 

O preço varia de acordo com a distância, pode variar de € 1,50 euros a € 4,50 euros por viagem. 

Em seu site você pode encontrar desenhos de linhas, rotas, horários e preços. 

http://www.metrovalencia.es/page.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

TELEFONE 

A melhor maneira de se comunicar com seus colegas em Espanha durante a sua estadia em Valência  

é comprar um cartão pré-pago espanhol. É muito fácil de encontrar no aeroporto ou em vários centros  

de atendimento na cidade. 

Não compre um telefone, venha com o seu desbloqueado. Muitas pessoas, ao chegar ao seu destino, 

compram um telefone local e colocam um cartão SIM pré-pago. Hoje em dia isso não é mais necessário, venha 

com o seu desbloqueado e escolha uma operadora local que atenda suas necessidades. 

Como Libero um telefone? 

Não é tão complicado nem tão caro quanto parece. Existem muitos sites onde você pode pesquisar. 

Aconselhamos a colocá-lo nas mãos de uma loja que oferece uma garantia. Especialmente se o seu celular  

é um smartphone, como esses telefones que possuem um software que pode ser usado para impedir  

qualquer mudança no sistema. Em “Liberalia”, por exemplo, eles oferecem uma garantia e você pode obter  

seu celular livre por 20 euros. 

Eu não quero gastar mais dinheiro com a contratação de uma tarifa de internet. Mas, então, eu serei capaz 

de ficar aproximadamente um mês sem a comunicação por WhatsApp? 

Acreditamos que não. Como o aplicativo funciona através da Internet, você só precisa ter um smartphone  

em seu país de destino, assim você pode conversar com qualquer pessoa, se não quer gastar  

mais dinheiro com internet. O Instituto IASE não disponibiliza acesso aos alunos a  rede wifi, então ficará 

limitado a usar as redes WiFi grátis. Afinal, estar  

em contato com todos os seus amigos e família, não tem preço! 

 

CAFETERIAS E RESTAURANTES 

Todos sabem o quão importante é ter um lugar confortável para tomar um café enquanto conversa  

com os colegas ou um local para almoçar entre os intervalos das aulas ou comprar uma boa fatia de torta 

caseira para lanchar no final do dia. Para isso, o Instituto conta com uma cafeteria ao lado da porta  

de entrada. Além disso, há bares e cafeterias espalhados por todo o bairro, onde bebidas e lanches  

são vendidos. 

 

  



 
 

 
 

BIBLIOTECA 

Nosso Instituto tem a sua própria biblioteca que permite consultar livros, desde que não deixem  

as instalações do instituto. Eles são apenas para consulta. No caso de você querer levar emprestado um livro, 

recomendamos o uso da rede de bibliotecas públicas que a cidade de Valência oferece. 

http://www.bibliotecaspublicas.es/valencia/ 

 

RECREAÇÃO E LAZER 

Abaixo, oferecemos uma série de alternativas que podem animar a sua estadia em Valência, você não vai ficar 

entediado por um minuto. Valência oferece muitas atividades: Museus, Parques, Teatros, Cinemas... 

Recomendamos este guia: http://www.guiadelocio.com/valencia-valencia 

Além disso o Instituto IASE realiza continuamente cursos para reforçar seus conhecimentos, conversas 

interativas, bate papo ou simplesmente recomendações para ter uma boa atividade representativa  

de nossa Escola. Para isso recomendamos que acompanhe de perto as nossas redes sociais  

que te permitirá estar atualizada de todas as propostas. 

Blog: http://blog.institutoiase.com/  

Facebook: https://www.facebook.com/institutoiase?fref=ts  

 

MUSEUS 

 



 
 

 
 

APOIO TERAPÊUTICO AOS ESTUDANTES 

É um serviço destinado a nossos estudantes que oferece apoio psicoterapêutico, assessoramento  

e orientações a todos os estudantes para resolver dificuldades psicológicas e/ou pedagógicas que esteja 

afetando a sua vida acadêmica, laboral e/ou pessoal.  

Devido a nossa metodologia ativa e terapêutica, no transcurso das aulas pode ser que desperte no estudante 

emoções de diversas índoles, existência de esquemas pessoais, ideias ou aspectos que lhes surpreendam  

e/ou que mudem.  

Se em algum momento queira aprofundar em um processo pessoal recorde que como estudante você  

tem preços especiais e descontos em terapia e psicoterapia. 

 

PREÇO ESPECIAL DO SERVIÇO TERAPÊUTICO PARA NOSSOS ESTUDANTES 

35 euros por sessão (preço normal sem desconto: 60 euros) 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

DOSSIÊ DO ESTUDANTE ONLINE 
- Campo Virtual - 

 
  



 
 

 
 

COMO ESTUDAR UM CURSO NO NOSSO CAMPO VIRTUAL 

Não se esqueça que estudar um curso a distância exige organização, persistência e disciplina. Durante todo  

o tempo em que esteja realizando seu estudo online contará com o apoio de um tutor e poderá solicitar 

tutorias por Skype, telefone ou pessoalmente no Instituto IASE. 

Além disso lembre-se que: 

1. Ler todos os artigos de cada módulo.  

2. Visualizar os vídeos correspondentes.  

3. Quando estiver preparado, faça o exame. 

 

QUANTO TEMPO O CONTEÚDO ONLINE ESTARÁ DISPONÍVEL NO CAMPO VIRTUAL? 

O conteúdo online ficará disponível na Plataforma durante 12 meses  

 

QUANDO POSSO COMEÇAR MEU CURSO ON LINE? 

O momento que começar seus estudos será indicado como estudante, já que não importa a época do ano para 

começar nem para terminar, pois não está submetido a calendários escolares. 

 

QUE NAVEGADOR RECOMENDAMOS PARA ACESSAR  O CAMPO VIRTUAL  

Para seus estudos no Campo Virtual IASE recomendamos que utilize o navegador Google Chrome.  

 

QUANTO TEMPO DEVO DEDICAR AO DIA A MEUS ESTUDOS ON LINE? 

Recomendamos que para assimilar um curso de ensino a distância o ideal é dedicar de uma hora a uma hora  

e meia por dia. Não bastante, o ritmo é determinado pelo próprio estudante de acordo com sua capacidade  

e o interesse que demonstre em realizar as avaliações correspondentes. 

 

EM QUE LÍNGUA ESTÃO OS CONTEÚDOS DOS CURSOS ON LINE? 

Os textos e vídeos do Campo Virtual estão em Castelhano. Existem também textos e vídeos em inglês  

e em português, porém sua leitura não é obrigatória. Caso não possa ler estes materiais o estudante não será 

penalizado. 

  



 
 

 
 

COMO POSSO ACESSAR O CAMPO VIRTUAL? 

Poderá entrar no Campo Virtual dando um clic em Acesso alunos: 

 

 
 

Ao continuar introduza seu usuário e senha e leia com ATENÇÃO a informação “PARA SUA SEGURANÇA”. 

 
  



 
 

 
 

NÃO CONSIGO ENTRAR NO CAMPO VIRTUAL COM MINHA SENHA. O QUE DEVO FAZER?  

Caso não consiga entrar no campo com seu usuário/senha provavelmente deve ter introduzido mais de 3 vezes 

uma combinação de usuário/senha errado. 

 
 

Para poder acessar siga estas instruções: 

1. Entre no Campo. 

2. Clique em “Esqueceu sua senha?” e introduza o e-mail com que se registrou no Campo. 

3. Em alguns instantes receberá um e-mail que o Campo lhe enviará com seus dados de acesso. 

4. Copie e cole seu usuário e senha do correio recebido ao campo sem espaços em branco. (limpe  

os espaços em brancos antes e após o final do usuário e da senha). 

5. Uma vez acessado o Campo Virtual, pode dirigir-se a “Perfil” e mudar a senha, ponha uma mais fácil 

para você lembrar. 

6. Em caso de não conseguir acessar o Campo uma vez realizadas as instruções anteriores, por favor, 

envie um e-mail a practicas@institutoiase.com expondo seu caso, indicando seu curso, indicando  

seu nome, seu usuário do campo e o e-mail com que se registrou. 

 

  



 
 

 
 

NÃO LEMBRO MEU USUÁRIO E SENHA DO CAMPO VIRTUAL  

Caso não lembre seus dados de acesso ao Campo Virtual, dê um clic na opção “Esqueceu sua senha?” que será 

na parte de sua área privada. Caso persista o problema, pode enviar um correio para explicá-lo, para isso acesse 

a Contato no próprio campo. 

 

 
 

 

DIFICULDADE NA UTILIZAÇÃO DO CAMPO VIRTUAL? 

O estudante durante todo o curso terá um SERVIÇO DE INFORMÁTICA que lhe dará apoio técnico e resolverá 

todas as dúvidas relacionadas com a utilização do Campo. Para qualquer dificuldade relacionada  

com a utilização do Campo, envie uma solicitação de ajuda através de Contato com o Professor e informe  

que dificuldade está tendo com o Campo. 

 
  



 
 

 
 

COMO POSSO ATUALIZAR MEU PERFIL E MUDAR MINHA SENHA NO CAMPO ONLINE? 

Sempre que desejar pode atualizar seus dados pessoais, estes se encontram em seu Perfil. 

Para atualiazar seu perfil dê um clic em Meu perfil. 

 
 

 

QUE CONTEÚDOS VOU ENCONTRAR NOS MÓDULOS ONLINE? 

Cada módulo online está composto por textos em PDF e vídeos. 

Os links dos textos (como mostra a imagen abaixo) estão compostos de:  

• Manuais, Textos, artigos e Vídeos. 

• Material gráfico, Glossário, Bibliografia, Livros;  

• Apresentações Vídeos com links do Youtube.  

• Aulas gravadas em nosso centro de formação.  

• Aulas online gravadas pelos docentes do curso. 

 

 

QUE DEVO ESCREVER A MEU TUTOR/PROFESSOR PARA REALIZAR BEM  MINHA APRESENTAÇÃO? 

Para começar a conhecer um pouco, gostaríamos que fizesse uma breve descrição sobre você através da seção 

contato com o professor. 



 
 

 
 

Conte a seu Tutor um pouco de você, por exemplo: Seu nome e idade, profissão, formação ou em que trabalha. 

Cidade em que vive. Por que escolheu este curso? Que espectativas tem ao final deste curso? Já realizou algum 

curso online? Tem alguma dificuldade com nossa plataforma? De maneira informal comece a dialogar  

com seu tutor (a). 

 

ONDE ESTÃO OS CONTEÚDOS/MÓDULOS DE MEUS CURSOS ONLINE? 

Uma vez dentro do curso verá a sua esquerda os módulos com os materiais na cor lilás e o exame em verde. 

O estudante deverá ler com atenção todos os materiais e visualizar todos os vídeos de cada módulo. 

Recomendamos que faça um resumo de cada um dos materiais antes de realizar seu exame. 

 
 

 

NÃO CONSIGO ABRIR OS MATERIAIS DA PLATAFORMA   

Caso não consiga abrir os materiais no Campo Virtual recomendamos uma série de passos para tentar 

solucionar seus problemas: 

- Primeiro - Recomendamos que leia atentamente o manual do estudante que está disponível  

em PDF no próprio Campo Virtual. As dúvidas mais frequentes são resolvidas lendo este documento. 

- Segundo - Pedimos que tente entrar no Campo através de outro navegador de internet, por exemplo, Google 

Chrome. 



 
 

 
 

- Terceiro - Verifique a qualidade da velocidade de sua conexão a internet. Velocidades muito baixas dificultam 

a abertura de documentos pesados como os vídeos e os PDF de nossos cursos. 

Uma vez realizado esses três passos e seu problema persistir, não hesite em nos contactar novamente através 

do contato com o professor no Campo Virtual. 

 

 

O QUE DEVO FAZER PARA VISUALIZAR OS VÍDEOS DO CAMPO VIRTUAL? 

Para visualizar os vídeos basta dar um clic em Materiais e abaixo dos documentos poderá ver os vídeos,  

para isso dê Play (reproduzir). 

 
 

QUANDO DEVO REALIZAR MEU EXAME ON LINE? 

Ao final do módulo o estudante deverá ralizar o exame. Para fazê-lo, somente quando se sentir preparado, 

basta dar um clic em Exame (COR VERDE), leia as condições, dê um clic em aceitar e realize seu exame. 

 

POSSO REALIZAR MEU EXAME EM OUTRA LÍNGUA? 

O estudante poderá realizar seus exames em Castelhano, Inglês, Valenciano ou Português. 

 



 
 

 
 

SUPEREI O TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAR O EXAME. O QUE DEVO FAZER?  

Solicite através do “Contato com o tutor” reativar seu exame. 

Para fazer novas considerações apenas tem de clicar “voltar” e executar o teste novamente. 

É muito importante notar que o tempo para fazer o exame começa a contar no momento em que você 

visualizar as perguntas do teste. 

 

CLIQUEI EM EXAME PORÉM NÃO ESTAVA PREPARADA (O) PARA REALIZÁ-LO. O QUE DEVO FAZER? 

O tempo de realização do exame começa a contar no momento em que você visualizar as perguntas do exame. 

Caso não tenha chegado no seu computador significa que seu exame não começou, o que não implicaria  

em nada. Ainda não começou a realizar seu exame. 

Em caso de não ter visto as perguntas do exame o estudante terá que notificar tal situação através de “Contato 

com o tutor” e o Departamento de informática reabilitará seu exame de maneira que quando se sinta 

preparado possa voltar a realizá-lo. Este serviço não tem custo. 

 

Informamos que a resolução desta situação pode demorar até uma semana e é gratuita. 

 

COMO REALIZO MEU EXAME? 

O teste pode ser composto com perguntas de desenvolvimento, múltipla escolha ou os dois tipos.  

O tempo de duração aparecerá na tela. Poderá ter de 24 a 48 horas para realizá-lo a depender da informação.  

O estudante realizará seu exame em Word e subirá o documento para o Campo.  

Durante este tempo poderá fechar a plataforma.  

Ao encerrar o exame basta um click em Enviar exame. 

O exame realizado aparecerá de cor VERDE 

 

QUANTO TEMPO PODE DURAR A CORREÇÃO DO MEU EXAME ON LINE? 



 
 

 
 

- O professor terá de 5 A 8 DIAS ÚTEIS para corrigir e qualificar seu exame.  

- Quando o exame estiver corrigido receberá um e-mail com a correção. 

- O Campo Virtual enviará automaticamente as notas para o e-mail do estudante.  

- A nota também aparecerá no Campo Virtual ao lado do nome do módulo conforme a ilustração: 

 

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE NOTA DE EXAMES E MELHORIA DE NOTA DE EXAMES ONLINE  

Posso solicitar revisão de nota em meu exame ou em meu projeto final? 

Qualquer estudante pode solicitar melhoria de nota, que consiste na realização de outra revisão/correção  

para subir a nota. 

Para isso deve realizar os seguintes procedimentos: 

1. Deve solicitar através do e-mail practicas@institutoiase.com, melhoria de nota do exame online. 

2. Este serviço tem um custo administrativo de 60€. 

3. Depois de pago, o estudante deverá enviar por e-mail o comprovante de pagamento a: 

gestion@institutoiase.com. 

4. A partir deste momento o Departamento de Informática habilitará um novo exame para melhorar  

sua nota do exame online. 

5. Para realizar novamente seu exame de recuperação terá que clicar no exame para voltar a fazê-lo. Preste 

bastante atenção quando for realizar novamente o exame, pois o tempo de duração inicia no momento  

em que visualizar as perguntas. 

6. Será enviado ao estudante a nova qualificação com sua respectiva justificação.  

 

SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO CURSO 

O estudante tanto de cursos online gratuitos, como do mestrado, especialização e Pós-Graduação online, 

podem solicitar aumento do prazo de duração do curso e aumento do prazo de realização dos exames.  

O estudante pode solicitar um aumento de maneira GRATUITA.  

A partir do 2º aumento, serão cobrados gastos administrativos. preço de 60€ de custo administrativo pela 
solicitação. 

Para isso deve realizar o seguinte procedimento: 
1. Sempre que necessite aumentar o prazo, deve solicitar através do campo, em “Contato com o Professor”, 

aumento do prazo para realização do exame online. 
2. A partir da 2º solicitação de aumento, o estudante deverá realizar o pagamento e enviar por e-mail  

o comprovante pago para: gestion@institutoiase.com. 



 
 

 
 

3. A partir deste momento o departamento de informática poderá realizar o aumento do prazo solicitado  
e poderá continuar seus estudos online. 

4. A partir deste momento o Departamento Informático poderá realizar o aumento do prazo. 
5. Para realizar novamente seu exame de recuperação tem só que voltar a dar um clic  em realizar exames.  

É muito importante que tenha em conta o tempo para realizar, o exame começa a contar no momento  
em que visualize as perguntas do exame. 

 
 

COMO POSSO OBTER MINHAS NOTAS DOS EXAMES ON LINE? 

O Campo Virtual envia automaticamente as notas ao e-mail dos estudante. 

Além da nota aparecerá ao lado o módulo como na imagem: 

 
 

AUTENTICAÇÃO DOS DIPLOMAS 

Que características tem o Diploma emitido pelo Instituto IASE? 

Nosso diploma contém: Nome do estudante, Número de identificação do estudante, Nome do curso, Total  

de horas, Data de conclusão, código BIDI/QR. Nossos certificados dispõem de um código BIDI/QR que permite 

autentificar o diploma, podendo ser verificado através de qualquer dispositivo smartphone com capacidade  

para ler esses códigos. Isso permite que qualquer empresa ou entidade possa validar seus estudos na hora. 

Caso não disponha de um dispositivo com capacidade para ler códigos BIDI/QR pode ir ao link indicado  



 
 

 
 

no seu diploma (http://cursos.institutoiase.com/validacion.aspx) basta colocar o número de identificação  

do estudante e o curso para que o diploma seja verificado na hora. 

 

 

SOLICITAÇÃO DE DIPLOMAS 

Como posso solicitar meu Diploma Final? 

Uma vez o estudante realizado o curso 100% a distância, ao final do curso, a plataforma permitirá solicitar  

e descarregar seu diploma. Para isso basta dar um clic em “Solicitar Diploma” como se ver na imagem  abaixo.  

O diploma também poderá ser eviado por e-mail dando um clic em “Enviar Diploma por e-mail”.  

O diploma será enviado ao endereço do e-mail que consta em seu perfil, por isso é muito importante mantê-lo 

atualizado. 

 

COMO O DIPLOMA SERÁ ENVIADO PARA MIM? 
Os diplomas e certificados de cursos presenciais serão BAIXADOS NO CAMPO VIRTUAL, não será enviado 
diplomas por correio tradicional. 

 

 



 
 

 
 

SOLICITAÇÃO: SEGUNDA VIA DE DIPLOMA 

Perdi meu diploma do Curso que realizei no Instituto IASE. Posso solicitar uma Segunda Via do meu Diploma? 

Para solicitar a segunda via deve realizar o seguinte procedimento: 

1. Deve solicitar por e-mail a practicas@institutoiase.com uma segunda via de seu diploma. 

2. Deverá pagar 60€ de custo administrativo da tal solicitação.  

3. Enviar por e-mail (gestion@institutoiase.com) o comprovante do pagamento. 

4. A partir deste momento o Departamento Pedagógico imprimirá outro Certificado. 

5. Os novos certificados serão enviados ao estudante por e-mail no prazo de 5 dias úteis. 

 

 

SOLICITAÇÃO: URGÊNCIA PARA ENTREGA DE DIPLOMA 

Necessito meu Certificado ou Diploma com Urgência. Que devo fazer e que custo tem? Para solicitar  

o diploma com urgência deve realizar os seguintes procedimentos: 

1º Deve solicitar por e-mail a practicas@institutoiase.com seu diploma com urgência de entrega. 

2º Deverá pagar 80€ de custo administrativo da tal solicitação.  

3º Enviar por e-mail gestion@institutoiase.com o comprovante do pagamento. 

4º Uma vez pago e enviado o comprovante para o e-mail do IASE o departamento pedagógico enviará,  

para o e-mail do aluno, outro diploma em um prazo de 48 horas úteis, a partir do dia da solicitação. 

6º Não entregamos diplomas nos finais de semana.  

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

  

CÓDIGO DE ÉTICA DA ESCOLA DE TERAPIA 
PSICOEXPRESSIVA HUMANISTA©  

DO INSTITUTO IASE 

 



 
 

 
 

O estudante deverá assinar e aceitar as condições deste código, para preservar a boa imagem e a honra  

da Escola EPsiHum© dos terapeuta, educadores e facilitadores que a forma. 
 

OBJETIVO DO CÓDIGO ÉTICO E SUA PRÁTICA PROFISSIONAL 

O presente código ético e práticas terapêuticas se constitui como garantia da qualidade da práxis do Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum©, 

rege a conduta do Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) sua prática terapêutica, a relação entre Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) e consultante-expressante, as relações entre “colegas”, a relação  

com a comunidade em geral e no ensino das terapias baseadas no Modelo Psicoexpressivo Humanista. 

Informamos que a publicidade dos Educadores Expresivos formados pela Escola EPsiHum© está submetida  

aos códigos reguladores da Escola Psicoexpressiva Humanista © (Epsihum) do Instituto IASE. 

Desta maneira este código prevê: 

1. Definir valores, princípios gerais e estabelecer normas de comportamento e de conduta do Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a ) formado pela Escola EPsiHum©. 

2. Informar e proteger os consultantes-expressantes que solicitem os serviços de um Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum©. 

3. Proteger o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum©, estebelecendo 

normas de conduta que definam os limites de sua prática e da responsabilidade profissional no âmbito  

do trabalho. 

4. Garantir ao educador o uso terapêutico do Modelo Psicoexpressivo Humanista da Escola EPsiHum©. 

 

OBJETIVO 

O Modelo Psicoexpressivo se centra no desenvolvimento pessoal e tem como finalidade promover o bem estar 

psicofísico e psicosocial de pessoas e grupos. Defende um método de terapia complementar que colabora 

com a medicina convencional e com a psicologia clínica e em nenhum momento é uma alternativa substitutiva 

ou tem primazia sobre elas. 
 

RESPONSABILIDADES DA ESCOLA EPsiHum© 

A Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© cuidará do cumprimento do código entre 

seus estudantes, colaboradores, docentes, sucursais e Educadores Expressivos, mediante espaço de formação  

e informação. Todo Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador(a) que desvirtue os valores éticos que guiam  

a prática, a difusão e o ensino do Modelo Psicoexpressivo será submetido a sanções disciplinares que a Escola 

de Terapia Psicoexpressiva Humanista EPsiHum© acredite ser conveniente. 



 
 

 
 

COMITÊ DE ÉTICA DA ESCOLA  

O Comité de ética da Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© é um órgão de caráter 

consultivo e interdisciplinar criado com a finalidade de realizar a avaliação contínua dos aspectos éticos  

da Escola. O comitê de Ética responde à necessidade de fazer com que a Escola EPsiHum© seja  

uma organização efetiva, eficiente, justa, transparente e humana. O Comitê de Ética é um espaço onde  

o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© que se encontra em conflito entre 

diferentes posições e exigências éticas possa resolver tais conflitos através de um assessoramento. 

 
RESPONSABILIDADES DO TERAPEUTA, EDUCADOR(A) OU FACILITADOR(A) FORMADO PELA ESCOLA 

EPsiHum© 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© assume a responsabilidade  

de observar os princípios inerentes a este código e de utilizar este código como base de uma boa prática. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) reconhece sua responsabilidade frente a subjetividade do bem estar 

dos consultantes-expressantes, o respeito a sua autonomia, capacidade de autosuperação e de autoregulação. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) no desenvolvimento de sua atividade está obrigado a respeitar  

e promocionar os direitos fundamentais inerentes a cada pessoa, com especial consideração, e como promotor 

da saúde, ao direito individual e coletivo do consultante-expressante. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) reconhece que tem como responsabilidade proteger o indivíduo  

de possíveis tratos humilhantes, degradantes ou qualquer tipo de afronta a sua dignidade pessoal. 

O trabalho terapêutico se realizará de maneira que nenhuma ação se possa tomar como indecorosa  

ou indecente. É recomendável pautar os limites que possa provocar pudor em cada consultante-expressante.  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) não poderá fazer distinções de idade, gênero, etnia, classe, 

educação, diversidades funcionais, condições socioeconômicas ou orientações sexuais. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) deverá adotar sempre uma atitude sincera e transparente, frente  

aos consultantes-expressantes, assim como com outros/as profissionais e instituições públicas e/ou, fazendo  

ver de maneira clara e acessível os prós e os contras de suas intervenções. 

O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) formado pela Escola EPsiHum© só desenvolverá aquelas tarefas  

que conhecem, ou tenha confiança de que cumpre com as competências necessárias para realizá-as e levá-las 

até o fim de forma benéfica para o processo do consultante-expressante. 

Devido a capacidade catártica de algumas técnicas e a intensidade emocional que se pode levar a promover 

com a utilização de alguns recursos, o Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© 



 
 

 
 

deve sempre examinar cuidadosamente se tem experiência e competência suficiente para atuar no campo  

em que já tenha exercido o trabalho terapêutico em benefício do consultante-expressante. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) evitará dar a impressão de que seu trabalho leva a cabo a cura. 

Assim, deverá ficar claro que o resultado do trabalho dependerá do esforço do consultante-expressante  

em melhorar e de sua capacidade de enfrentar as mudanças necessárias. 

No caso de utilizar mais de uma terapia simultaneamente, se informará ao consultante-expressante 

previamente, no começo da mesma, explicando em que consiste e deixando claro que é uma adição  

ao combinado pessoal que não tem a ver com o Modelo Psicoexpressivo. No referido caso, o Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) terá que dispor de formação necessária. O Terapeuta,  

Educador (a) ou Facilitador (a) evitará a criação de falsas expectativas a respeito ao processo e os tempos 

prováveis do trabalho. De igual maneira, será honesto ao terminar o trabalho quando tiver chegado  

o momento de fazê-lo, ou ainda poderá deixar em mãos do consultante-expressante a decisão de terminar  

o mesmo. 

Ao iniciar uma intervenção sobre pessoas, associações ou grupos, o Terapeuta,  

Educador (a) ou Facilitador (a) oferecerá a informação adequada sobre as características essenciais  

de sua terapia, questões que pode abordar, orientações que se propõem e métodos utilizados. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) está consciente que o enfoque metodológico e técnico do processo 

terapêutico deve estar a serviço dos objetivos terapêuticos e das petições do consultante-expressante 

acordados nos objetivos. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) tem o direito a se negar a iniciar ou continuar um trabalho  

se considera que o consultante-expressante tem uma conduta inadequada, seja ela ofensiva ou não implicada  

no processo. 

 

RESPONSABILIDADES QUANTO AO CUIDADO COM A IMAGEM DO MODELO 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) tem a responsabilidade de proteger o Modelo Psicoexpressivo 

Humanista a respeito de outros estilos de trabalho relacionados com processos sectários não validados 

cientificamente, místico-religioso ou fora do alcance psicoexpressivo.  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) atuará com honestidade frente a declaração de títulos  

ou credenciais médicas ou de outras disciplinas terapêuticas. 

Nossos conceitos ou o glossário de terminologias da Escola inclue os termos PSICOEXPRESSÃO, 

PSICOEXPRESSIVIDADE, RECURSOS PSICOEXPRESSIVOS, EDUCADORES EXPRESSIVOS PSICOEXPRESSIVOS, 



 
 

 
 

MODELO PSICOEXPRESSIVO E ESCOLA PSICOEXPRESSIVA devem ser respeitados e não deve ser utilizados 

indiscriminadamente ou sem o devido consentimento por parte da Escola. 

 

 

RELAÇÃO TERAPÊUTA E CONSULTANTE-EXPRESSANTE  

O terapeuta/educador(a) formado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© 

estabelecerá uma relação de confiança entre o profissional e o consultante-expressante, cumprindo  

com os compromissos e acordos estabelecidos sempre com base no respeito e na compreensão. 

O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) respeitará o direito do indivíduo a tomar suas próprias decisões  

e assegurará que sua intervenção seja consentida livremente e autorizada pela própria pessoa. O Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) animará o indivíduo a tomar a consciência de seu estado, responsabilidade sobre  

o mesmo a realizar as mudanças que estime necessário e que considere conveniente.  

O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) reconhece que na relação Terapeuta, Educador (a)  

ou  Facilitador (a) e conconsultante-expressante deve respeitar cuidadosamente as diferenças de extração 

social, étnicas, de gênero, identidade ou preferência sexual, desvantagem, idade e necessidade  

de espiritualidade. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© reconhece que relações duplas 

como: empregado, amigo, parentes, filhos, esposo(a) ou ex esposo(a) ou vizinho são incompatíveis  

com o processo terapêutico e por este motivo não podem trabalhar com pessoas envolvidas nestas relações. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela EPsiHum© não explorará o consultante-expressante 

nem abusará economicamente, sexualmente, emocionalmente, políticamente e nem ideologicamente  

em seu próprio benefício ou necessidade, nem em benefício de nenhuma outra pessoa ou instiuição.  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© se assegurará de que durante  

a relação terapêutica não ocorra interação com nenhuma pessoa, princípios ou julgamento, nem julgamentos  

ou interesses de outras pessoas, que interfiram na relação terapêutica. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© é consciente de que deve deter  

o processo terapêutico caso ocorra uma transferência amorosa tanto por parte do consultante como por parte 

do próprio terapeuta/educador(a)/educador(a). 

O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) formado pela Escola EPsiHum© é consciente que quando existir 

outras relações ou compromissos externos entrando em conflito com os interesses do consultante-expressante. 

Quando se produz este tipo de conflito de interesses, é responsabilidade do Terapeuta, Educador (a)  



 
 

 
 

ou Facilitador (a) comentar claramente dentro do âmbito da relação terapêutica e emprender a ação necessária 

para resolver o assunto (enquadramento ou encaminhamento). 

O contato físico no proceso terapêutico está exclusivamente orientado em benefício do consultante-

expressante e exige uma especial reflexão e cuidado profissional. No manejo do contato físico dentro  

do processo terapêutico é de importância primordial o consentimento do consultante-expressante. 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO  

Qualquer contrato levado a cabo entre o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola  

de Terapia psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© e o consultante-expressante obriga ambas  

as partes, por escrito e verbalmente a assinar um consentimento informado.  

O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) entregará ao consultante-expressante um consentimento 

informado que deverá ser assinado por ambos onde ficará explícito o consentimento a honorários, modalidade  

de pagamento, lugar, interrupção e cancelamento das sessões por parte do consultante-expressante  

ou do Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a). 

 

SUPERVISÕES  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola 

EPsiHum© no decorrer do seu processo profissional, faz descobrir seus limites e suas competências, deverá 

participar de supervisões profissionais em um contexto de intercâmbio com colegas experientes. O Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© busca uma supervisão individual ou em grupo 

mais adequada para receber apoio e esclarecimento. Em caso de crises pessoais, conflitos, mudanças 

evolutivas, bloqueios ou doenças físicas, o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) se responsabilizará  

em interromper durante o tempo necessário sua prática terepêutica como meio de cuidar da relação 

profissional e iniciar imediatamente uma supervisão e um processo de terapia individual. O Terapeuta, 

Educador(a)  

ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© é consciente de que qualquer “representação” [acting-out], 

especialmente se é expressiva e catártica, exige uma desdramatização, galgado mediante  

um trabalho detalhado e cuidadoso em sua supervisão profissional. 

 

TERAPIA INDIVIDUAL 

No caso de crise pessoa, conflitos, mudanças evolutivas e bloqueios, o Terapeuta, Educador (a)  

ou Facilitador(a) se responsabiliza em iniciar terapia individual como meio de cuidar da sua saúde emocional. 



 
 

 
 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© se põe em terapia individual  

em caso de crise pessoal, conflitos, mudanças evolutivas, bloqueios, sinal de “ser queimado”, dificuldades  

para salvaguardar os limites da intimidade, necessidades de sedução do seu consultante e outras perturbações 

em seu trabalho terapêutico. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© é consciente que sua formação  

é um processo que dura toda a vida profissional, e o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela 

Escola EPsiHum© procurará, sempre que possível, ampliar e aprofundar sua competência pessoal  

e profissional. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) está aberto a formação contínua e a técnica e proposta, seja  

no âmbito da psicoterapia, em outros âmbitos, escolas e práticas psicoterapêutica pelo bem dos consultantes-

expressantes. 

 

RELAÇÃO COM OUTROS PROFISSIONAIS 

Em sua atividade, o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva 

Humanista – Escola EPsiHum© mantém uma atividade colaborativa e respeitosa com os diferentes profissionais 

das áreas da saúde, educação e intervenção psicosocial. 

A visão do Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) frente a um caso não deve dar um diagnótico final, essa  

é uma responsabilidade de um profissional da medicina capacitado e titulado para tais fins. 

O diagnóstico e a prescrição determinadas pelo médico não devem ser contrariados pelo Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) que deixará ao consultante-expressante a tomada de decisão a luz da opinião  

do médico profissional. A ótica do Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) poderá enriquecer o diagnóstico 

clínico porém não modificá-lo nem contrariá-lo. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) não opinará sobre diagnóstico ou tratamento, seja médico  

ou correspondente a outras terapias se não dispõem da formação correspondente a esta área. 

 

ENCAMINHAMENTOS E LIMITES PROFISSIONAIS DOS EDUCADORES EXPRESSIVOS FORMADOS PELA ESCOLA 

EPsiHum© 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© deverá sempre trabalhar apoiado  

por uma equipe multidisciplinar composto por profissionais de saúde e de apoio psicosocial caso  

necessite realizar um encaminhamento de seu consultante-expressante.  

Deve estabelecer vínculos com membros de outras profissões e instituições (como clínicas), para dispor  

de diagnósticos necessários, a segurança terapêutica e a disponibilidade de ferramentas de ajuda para  



 
 

 
 

o consultante-expressante, caso este saia do limite de sua competência ou da sua área de atuação.  

É responsabilidade do terapeuta informar respeitosamente ao seu consultante-expressante caso observe  

que este necessite ser acompanhado por um profissional da área de saúde mental, médica ou psicológica. 

A análise adequada do caso por um médico dever ser recomendada pelo Terapeuta, Educador(a)  

ou Facilitador(a) se observar indícios de uma patologia ou psicopatologia necessária de ser tratada. 

O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) tem a responsabilidade de deixar claro o alcance de sua terapia  

e informar que a responsabilidade de busca ou não de um médico/psicólogo/psiquiatra recai no consultante-

expressante. O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) que não tem formação psiquiátrica e psicológica,  

não está autorizado a tratar a um consutante-expressante dentro de uma relação de clínica e/ou saúde.  

Caso o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© decida que o campo  

de atuação ou os objetivos terapêuticos são de algum modo contraditórios para o desenvolvimento  

do processo terapêutico e do consultante-expressante, deve abster-se de qualquer projeto terapêutico  

e aconselhar ao solicitante de terapia outro profissional. O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a)  

tem a responsabilidade, em caso de ausência de progresso, de recomendar a busca de outro Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) ou de outra terapia mais apropriada para a pessoa.  

Em caso de ser necessário um encaminhamento, o primeiro passo neste processo é renegociar o quadro 

original com o consultante-expressante. Continuar com o trabalho sem um encaminhamento significa  

não tomar as medidas necessárias ao bem-estar do consultante-expressante.  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© protege seu trabalho e a profissão 

em geral de qualquer ação, projeto e procedimento (conferências, entrevistas, meios de comunicação, 

seminários) impróprias que não sejam conforme as normas padrões aceitas. O Terapeuta, Educador(a)  

ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© não aceitará benefícios econômicos ou pessoais  

por encaminhar consultante-expressantes a outro colega ou instituição. 

Pode haver circunstâncias em que o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola  EPsiHum© 

necessite atuar para proteger ao consultante-expressante e/ou o entorno social deste, quando  

não se considere com suficiente autocontrole.  

Nestes casos recomenda-se que os consultantes-expressantes sejam informados, e então o terapeuta, 

Educador (a) ou Facilitador (a) formado pela Escola  EPsiHum©  pode romper  

o acordo de confidencialidade ao menos quando existe razões fundadas para crer que o consultante-

expressante não quer e já não é capaz de responsabilizar-se por suas ações.  

Chegado a este ponto o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola de Terapia 

Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© deverá encaminhar o consultante aos profissionais de saúde 



 
 

 
 

(psicólogos  

ou psiquiatras) e trabalhar com o apoio destes. 

 

CONFIDÊNCIA E PROTEÇÃO DE DADOS 

O terapeuta/educador(a) formado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© 

manterá a todo momento o segredo profissional sobre a identidade, as circunstâncias ou qualquer outro feito 

que se derive do processo de intervenção, nos términos que se estabeleçam no presente Código Ético e a Lei  

de Proteção de Dados.  

Documentar diligentemente significa corresponder ao nível científico, aderir-se a objetividade  

e esclarecimentos necessários com o objetivo de ser compreensível a documentação e seu conteúdo,  

assim como ser acessível a qualquer outro profissional da terapia. 

Todas as comunicações intercambiadas entre o Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) formado pela Escola 

EPsiHum© e o consultante-expressante, recompilação e armazenamento de dados, se consideram 

confidenciais  

e submetidas ao marco legal da Lei de Proteção de dados. O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) cumpre  

a normativa do país quanto ao prazo de conservação dos documentos e as medidas de segurança requeridas. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© leva em consideração o direito  

do consultante-expressante a consultar seus dados escritos, tal como descreve a normativa nacional  

e discrimina no manejo destes documentos respeito ao consultante-expressante. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© cuidará para que a informação 

pessoalmente identificada não seja transmitida através de rede de relações confidendiais que se sobrepõem, 

 tais como a supervisão. 

Quando um terapeura deseja utilizar uma informação concreta obtida no trabalho com um consultante-

expressante para um grupo em uma conferência ou em uma publicação, se obterá a permissão, por escrito,  

do consultante-expressante e se manterá um anonimato restrito sobre os dados do nome, mediante  

a utilização de um sigilo na escrita, um enfoque geral do processo, o uso de dados mesclados ou de outros 

nomes, para garantir que o consultante-expressante não possa ser reconhecido. 

Quando um Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador(a) deseja fazer uso do material de um caso concreto  

como criação, desenhos, vídeos, fotos e gravações, para estudos de casos, informes ou publicações, deve obter,  

por escrito, o consentimento do consultante-expressante ou de seus representantes legais e preservar  

o anonimato. 



 
 

 
 

Quando um Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) deseja obter dados relevantes sobre o consultante-

expressante de outros profissionais ou insituições, deve respeitar o direito do consultante-expressante de 

autorizar  

ou negociar conforme a normativa do país. Este também se aplica a utilização de dados escritos  

com concernimento ao consultante-expressante. 

Quando instituições como tribunais de justiça, solicitarem de dados em concernimento ao consultante-

expressante, o Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) formado pela Escola EPsiHum© acatará a normativa  

do país. Ao fazer, o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) estabelece um diálogo com o consultante-

expressante e procede do modo mais benéfico para o processo terapêutico. 

O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) está obrigado a guardar segredo sobre toda a informação que 

tenha conhecimento como resultado de sua atuação. Quando for conveniente compartir esta informação em 

benefício do consultante-expressante ou com fins formativos, sempre se manterá o anonimato do mesmo  

e não se revelará informação que permita reconhecer o consultante-expressante.  

No exercício de sua atividade, o Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) mostrará um respeito escrupuloso 

do direito de seu cliente à própria intimidade. Unicamente receberá a informação estritamente necessária  

para o desempenho de suas tarefas e sempre com a autorização do consultante-expressante por escrito. 

No caso do registro do consultante-expressante ter uma base de dados informatizada, o Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a) declarará no dito banco de dados ante a Agência Espanhola de Proteção  

de Dados, como está especificada a Lei de Proteção de Dados vigente.  

Quando se estabelece contato com um consultante-expressante ao que o Terapeuta, Educador(a)  

ou Facilitador(a) considera sujeito de circunstâncias excepcionais, lhe pedirá o nome de outra pessoa no caso  

de necessidade urgente. 

 

RELAÇÃO COM ANTIGOS CONSULTANTES-EXPRESSANTES  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola 

EPsiHum© segue sendo plenamente responsável das relações com antigos consultantes-expressantes  

e estudantes em formação. 

 

MENORES DE IDADE E PESSOAS COM DIVERSIDADE FUNCIONAL 

Quando o consultante-expressante é considerado menor de idade ou legalmente incapacitado conforme  

a legislação nacional, o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) aplicará a relação terapêutica a normativa legal  

e profissional do país.  



 
 

 
 

Em relação a informação que tenha que dar as instituições de proteção de menores em caso de detectar  

o abuso ou de outras formas de grave carência de cuidados o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) deverá 

consultar os procedimentos de denúncia conforme a legislação do país. Em qualquer caso deverá sempre 

manter a confidência do caso e o anonimato do denunciante. 

 

SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) adotará as medidas necessárias para garantir que os consultantes-

expressantes não sofram danos físicos nem psicológicos durante as seções no entorno físico em que tem lugar  

a terapia. O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador (a) facilitará a privacidade das sessões, que não serão 

escutadas, gravadas nem observadas em nenhum momento exceto com o consentimento expresso por parte  

assegurar que seu trabalho profissional esteja adequadamente coberto por um seguro  

de indenizações (quando exista no país).  

Para a presença de terceiras pessoas, durante as atividades, quer sejam alunos ou estagiários,  

necessita o prévio consentimento do consultante-expressante.  

 

RESPONSABILIDADES QUANTO A DIVULGAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS 

A publicidade dos Educadores Expressivos formados pela Escola EPsiHum© está submetida aos códigos  

e regulação da Escola Psicoexpressiva Humanista© (Epsihum) do Instituto IASE.  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© será esclarecido e aberto  

a respeito a sua idoneidade, conhecimento e experiência quando oferece ou negocia um serviço terapêutico  

com um possível consultante-expressante, grupo empresa ou instituição. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© observa a normativa profissional 

nacional ao anunciar-se mediante placas nas portas ou notificar a abertura de um novo espaço em periódicos, 

guías telefônicos ou internet.  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) facilitará de forma compreensível toda a informação necessária  

e solicitada sobre a natureza e alcance da técnica e o desenvolvimento de seus feitos.  

Será dada ênfase aos conceitos de desenvolvimento pessoal, autosuperação e autoconhecimento e se evitará 

conceitos como: Paciência, Psicoterapia, Tratamento, Cura e Enfermidade. O Terapeuta, Educador(a)  

ou Facilitador(a) não ocultará informação ao consultante-expressante sobre a capacidade de ajuda e serviços 

profissionais de outros colegas e instituições.  

A publicidade do trabalho do Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) se reduzirá em sua divulgação  

a declaração descritiva sobre os serviços disponíveis e as qualificações da pessoa que a proporciona.  



 
 

 
 

A publicidade não incluirá testemunhos, fará afirmações comparativas, nem implicará de modo algum  

que os serviços que se oferecem são mais eficazes que os proporcionados por outros colegas, outras escolas  

ou centros de terapia. 

 

RESPONSABILIDADE QUANTO A REPUTAÇÃO PROFISSIONAL 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola  

EPsiHum© respeita o trabalho dos demais colegas e se abstem de fazer observações desqualificadas sobre 

outros modelos teóricos, outras escolas ou colegas com diferentes papéis profissionais. 

 

RELAÇÕES ECONÔMICAS 

Sempre que haja uma relação econômica entre Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) e consultante  

e/ou empresas o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) será claro e honesto na informação sobre os preços  

e se pautará um compromisso recíproco em relação ao serviço prestado e as modalidades de pagamento. 

 

 

TRABALHO EM EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) só estabelecerá um diálogo com outro profissional após obter  

o consentimento expresso do consultante-expressante. Nos casos que o processo terapêutico se inicia  

por encargo (trabalho em um hospital, com organizações, trabalho com menores, etc.) encaminhamento  

de outros profissionais ou de equipe de profissionais ou Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) esclarecerá  

as características do contrato na fase inicial do trabalho com seus consultantes-expressantes e os demais 

profissionais implicados e entrará em contato com outros profissionais unicamente após ter obtido  

o consentimento escrito do consultante-expressante.  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) ou Educador formado pela Escola EPsiHum© não aceitará  

uma tarefa ou projeto em que já está implicado outro colega, especialmente quando existe um contrato 

terapêutico entre o consultante-expressante e o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a). 

 

RESPONSABILIDADES DOS EDUCADORES EXPRESSIVOS ACREDITADOS PELA ESCOLA DO INSTITUTO IASE 

O Educador Expressivo ao terminar sua formação além de obter o diploma do curso, sua acreditação oficial  

da Escola Psicoexpressiva (Epsihum) do Instituto IASE, deve também respeitar os critérios da Escola  

em suas publicidades: 



 
 

 
 

- Deverá fazer constar sempre sua condição de Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) acreditado pela 

Escola EPsiHum©. 

- Deverá especificar o título recebido pela Escola EPsiHum© que o acredita. 

- Deverá explicar os objetivos da terapia oferecida. 

- O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) se responsabilizará de não usar denominações ou títulos 

ambíguos. 

- O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) deverá fazer constar em suas divulgações online e no papel  

a logomarca da Escola EPsiHum© do Instituto IASE como entidade acreditadora do Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a). 

- Os Educadores Expressivos acreditados passam a ser parte da base de dados da Escola EPsiHum©, onde 

seu nome, mini currículo e dados de contatos serão divulgados na página Web da Escola EPsiHum©. 

- O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) se responsabilizará em oferecer a informação sobre 

honorários e preços acessíveis. 

- O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) se responsabilizará de informar ao Registro de Educadores 

Expressivos da Escola EPsiHum© se usa pseudônimo. 

 

 

RESPONSABILIDADES QUANTO A INVESTIGAÇÃO 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola 

EPsiHum© está aberto a cooperar e contribuir a investigação útil para o desenvolvimento do trabalho 

profissional e fazer acessível a comunidade terapêutica seu trabalho de investigação. Em seu próprio trabalho  

de investigação, o Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© cumpre as normas  

de respeito com seus “colegas” e se respeitará o copyright e as normas APA em todo o material profissional 

utilizado. 

 

DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES 

Caso um Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) que tem connhecimento do comportamento de outro 

“colega” que provavelmente está desprestigiando o campo da terapia tem a obrigação de informar a Escola 

EPsiHum©. 

As denúncias sobre maus procedimentos, condutas inadequadas e publicidade enganosa deve formular  

uma denúncia o mais rápido possível desde a produção do feito. 



 
 

 
 

Todos os membros da Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola  EPsiHum© acordam  

ter uma regulação de reclamações para notificar e avaliar as violações de seu código ético e de prática 

profissional. 

Qualquer Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) condenado por um tribunal de justiça por algum delito  

ou sujeito de uma demanda civil ganhada por um consultante-expressante informará, através de um informe  

a Junta Diretora da Escola EPsiHum©.  

Este informe incluirá a natureza do delito ou denúncia, os resultados e qualquer tema do processo que surja  

a partir do procedimento de denúncia.  As reclamações contra um Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a)  

da Escola EPsiHum© deverá ser dirigida por escrito ao comitê de ética da mesma. As denúncias de abuso, 

coação ou assédio sexual praticadas por algum Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) devem ser igualmente 

realizadas aos meios policiais. A parte contra que apresentou a denúncia deve ser membro da Escola 

EPsiHum©  

no momento da suposta infração do código ético ou de má prática. 

Um membro da Escola EPsiHum© não pode renunciar este código de ética enquanto dure o processo  

de reclamação ou denúncia. No caso de não estar seguro que tenha uma reclamação legítima, o Terapeuta, 

Educador (a) ou Facilitador (a) deverá contactar com a presidência do comitê de ética da Escola EPsiHum©, 

para consultar sobre os possíveis passos. Também é possível organizar um encontro com um membro do 

comitê  

de ética para tratar do assunto. 

 

RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO AO MODELO DA ESCOLA EPsiHum© 

É responsabilidade do Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© proteger  

o caráter humanista, técnico e científico da Escola EPsiHum©. Evitar o mal uso e distorção dos términos 

relacionados com o Modelo Psicoexpressivo.  

Cuidar da imagem legal da Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum©. Cuidar e garantir 

que o acesso a Acreditação Internacional seja exclusiva dos estudantes formados pela Escola EPsiHum©.   

Evitar que as terminologias com o Modelo Psicoexpressivo Humanista© sejam utilizados em divulgações, 

publicações e projetos sem o consentimento expresso e por escrito da Escola Psicoexpressiva Humanista© 

(EpsiHum) do Instituto IASE.  

O Terapeuta, Educador (a) ou Facilitador(a) deve dar visibilidade a logomarca da Escola EPsiHum©  

em sua página Web e/ou Blogs. 



 
 

 
 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) tem a responsabilidade de proteger o Modelo Psicoexpressivo 

Humanista de misturas com outros estilos de trabalho relacionados com processos, sectários, não validados 

cientificamente, místico-religiosos ou fora do foco psicoexpressivo.  

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) atuará com honestidade frente a declaração de títulos  

ou credenciais médicas ou de outras disciplinas terapêuticas.   

A responsabilidade do Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado  pela Escola EPsiHum© protege  

o caráter humanista, técnico e científico da Escola EPsiHum©.  

Evitar o mal uso e distorções dos termos relacionados com o Modelo Psicoexpressivo. Cuidar da imagem legal  

da Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum©. 

Cuidar e garantir que o acesso a Acreditação Internacional seja exclusiva dos estudantes formados pela Escola 

EPsiHum©. Permite que somente o Terapeuta, Educador(a) ou facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© 

faça uso de seus títulos. 

Evitar que os termos relacionados com o Modelo Psicoexpressivo Humanista© sejam utilizados em divulgações, 

publicações e projetos sem o consentimento expresso e por escrito da Escola Psicoexpressiva Humanista© 

(Epsihum) do Instituto IASE. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) deve dar visibilidade a logomarca da EScola EPsiHum©  

em sua web e/ou Blogs. 

 

CONCEITOS PATENTEADOS PELA ESCOLA EPsiHum© 

É responsabilidade do Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado pela Escola EPsiHum© garantir  

que os conceitos abaixo descritos e utilizados dentro do Modelo Psicoexpressivo sejam utilizados somente  

com prévia autorização por escrito da Escola EPsiHum©. 

Modelo Psicoexpressivo  

Recursos Psicoexpressivos 

Terapeuta Psicoexpressivo 

Facilitador(a) Psicoexpressivo 

Educador(a) Psicoexpressivo 

Terapeuta Psicocorporal  

Psicoexpressão 

Escola Epsihum 

Escola Psicoexpressiva Humanista 

Acreditação Psicoexpressiva

ENSINO DO MODELO PSICOEXPRESSIVO DA ESCOLA EPsiHum© 

A tarefa do ensino do Modelo Psicoexpressivo da Escola de Terapia Psicoexpressivo Humanista – Escola 

EPsiHum© consiste em informar aos estudantes dos aspectos teóricos, metodológicos e técnicos  

da psicoterapia em geral e da terapia psicoexpressiva em particular, de um modo objetivo e compreensível.  



 
 

 
 

O ensino do Modelo Psicoexpressivo da Escola EPsiHum© está regulada, patenteada e só pode ser ensinado, 

divulgado ou acreditado pela Escola EPsiHum©. O ensino do Modelo Psicoexpressivo deve ser autorizado  

por escrito em um convênio firmado pela Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista EPsiHum© e a entidade 

colaboradora ou sucursal. Os Educadores Expressivos formados e acreditados pela Escola EPsiHum© só podem 

ensinar Modelo Psicoexpressivo mediante autorização e supervisão da Escola EPsiHum©. 

 

PRINCÍPIOS DO TERAPEUTA, EDUCADOR(A) OU FACILITADOR(A) DOCENTE  

Os princípios éticos que norteiam e regulam a relação terapeuta, educador(a) ou facilitador(a) e consultante-

expressante e o manejo do rol do Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) são igualmente relevantes no tempo  

do ensino e a formação, assim como para os formadores e os estudantes (competência, confidência, temas  

de relação, contrato e segurança). A relação entre os docentes e os estudantes, e entre as sucursais das Escolas 

EPsiHum©, serão claras e transparentes. O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) docente é consciente  

das características da relação entre os que ensinam e os que aprendem e não terá um uso indevido da mesma  

em benefício próprio. O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) docente é especialmente consciente  

da dimensão de dependência, idealização e avaliação óbvia na dita relação. Aprendendo o modelo 

Psicoexpressivo da Escola EPsiHum©, será protegido de possíveis turbulências criadas por um papel confuso  

por parte do Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a). Em caso de conflito o Terapeuta, Educador(a)  

ou Facilitador(a) se absterá de participar do procedimento oficial de avaliação previsto para avaliar o progresso 

e a idoneidade de seu expressante.  

 

RESPONSABILIDADES DAS SUCURSAIS E ENTIDADES COLABORADORAS DA ESCOLA EPsiHum© 

A Escola de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© apoiará os Educadores Expressivos 

acreditados a formar sucursais da Escola EPsiHum©. Este código é aplicada a todas as entidades colaboradoras  

e sucursais da Escola EPsiHum©, no âmbito nacional e internacional. As sucursais da Escola EPsiHum© 

respeitam a regulação de reclamações e denúncias em relação a algum Terapeuta, Educador(a)  

ou Facilitador(a). 

Quando surgir uma discrepância entre este Código e o Código de alguma Escola ou organização colaboradora 

prevalecerá as condições deste último. Este Código se submeterá a revisão no caso de se mostrar inadequado  

em sua aplicação prática como condutas profissionais inadequadas. 



 
 

 
 

Nos países em que existam sucursais e/ou Entidades Colaboradoras que dão treinamentos oficiais da Escola  

de Terapia Psicoexpressiva Humanista – Escola EPsiHum© será sempre a sede principal da Escola EPsiHum©  

a entidade acreditada e a que exercerá a função de arbitrar em caso de reclamações e práticas inadequadas.  

As sucursais da Escola EPsiHum© não devem despertar falsas expectativas nos estudantes, especialmente  

no que concerne ao reconhecimento oficial da formação por parte das autoridades nacionais,  

as leis que regulam a formação em psicoterapia e a autorização para fazer uso do título de “Terapeuta, 

Educador(a) ou Facilitador(a)”.  

As sucursais da Escola EPsiHum© comprovarão a qualificação, expectativas e idoneidade dos candidatos  

ante o acesso as formações da Escola EPsiHum©.  

As sucursais proporcionarão uma informação clara e completa sobre o programa de formação e a normativa 

interna. As sucursais da Escola EPsiHum© comprovarão a qualidade específica dos docentes e dos supervisores, 

assim como a coerência do programa de formação em relação ao calendário do país suas condições e horários. 

O Terapeuta, Educador(a) ou Facilitador(a) formado e/ou acreditado pela Escola EPsiHum© 

que utilize o Modelo Psicoexpressivo da Escola EPsiHum© sem a devida autorização por parte 

da Escola estará incorrendo em um delito com suas respectivas consequências jurídicas. 

 

  



 
 

 
 

 
 

la Escuela  
de Terapia Psicoexpresiva  
Humanista del Instituto IASE 

 

 
GRUPO EXCLUSIVO SOMENTE  

15 EDUCADORAS(ES) POR FORMAÇÃO! 

 

 

Desejamos a você muita Sorte! 

 

 
CONTATO 

Telefone: 960 727 970          Celular: 656 653 139 
E-mail: iaseinternacional@institutoiase.com 

www.cursos.institutoiase.com 


