Onde a Vocação, o Auto-desenvolvimento
e uma nova Profissão se encontram.

AVANÇADA

SUPERVISÃO CLÍNICA

Mais informações: geral@cfpsb.com | 217935326 | www.cpsb.eu
Local: CPSB - Av. 5 de Outubro, 122 - 5º Esq. - 1050-061 Lisboa
Entidade Certificada:

Entidade Acreditada:

Apoio:

MENSAGEM DA DIRETORA
A Supervisão Clínica Avançada é uma formação do CPSB – Centro de Psicoterapia Somática em Biossíntese que
visa auxiliar Psicoterapeutas no seu trabalho do dia-a-dia. Assim como pedagogicamente permite ao formando
completar o seu processo acadêmico.
No CPSB encontrará tudo o que precisa para uma boa prática clínica.
Com esta formação dará uma maior visão prática sobre o exercício clínico, com um setting especial de cuidado
e trabalho de qualidade, onde será desenvolvido o vínculo terapêutico.
Trabalharemos o pensar, o agilizar, o agir, o sentir e sobretudo o amar: amar a profissão.
Aprender e crescer como pessoas e profissionalmente.
Esta formação foi inspirada e está a ser organizada pela Diretora do CPSB: Dra. Maria del Mar Cervantes.
Também ela facilitará esta formação e os processos terapêuticos.

Dra. Maria del Mar Cegarra Cervantes - Portugal.
Psicóloga Clínica, Especialista em Saúde e Doutoranda em Psicossomática e Ciências Neurais,
Psicoterapeuta Somática com formação em Biossintese entre outras modalidades.
Professora Sénior, Directora do CPSB (Centro de Psicoterapia Somática em Biossíntese)
para Portugal e Espanha. Psicoterapeuta Conjugal, Naturopata e Homeopata.
É igualmente ex-Presidente da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal (APPC) e Autora
do livro “A Arte de Amar a Três: Eu, tu e Nós”.

OBJECTIVOS
Identificar o pedido expresso do cliente e o seu discurso secundário.
Agilizar os recursos do terapeuta, do cliente, do vínculo profundo.
Saber passar do verbal para o corporal.
Trabalhar para além do Ego e distinguir as interferências.
Possibilitar, uma vez que serão clientes muito variados, o tocar diferente perfis desde o mais neurótico,
existencial, traumático, psicossomático, entre outros.
Possibilidade de Supervisão casos de todas as áreas: individual, casal, incluindo trauma, neurociência,
psicossomática e epigenética...

DESTINATÁRIOS
Alunos da Especialização Avançada em Psicoterapia Somática ou dos Cursos de Especialização (Terapia de Casal
e Psicossomática e Epigenética), Estagiários, Psicoterapeutas do CPSB.
Colegas de outras áreas com experiência formativa e clínica demonstrada que após entrevista e análise
de curriculum vitae e outros documentos de manifesta importância, poderão fazer parte.
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COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER E ADQUIRIR
Melhorar o ritmo, intervenção, vínculo e entendimento da filosofia da Psicoterapia Somática da forma mais
integradora e fazendo pontes com as novas áreas de investigação.
Aprofundar conceitos, visões, técnicas, para melhorar os resultados na prática clínica.
Partilhar com colegas práticas e poder adquirir novos olhos e novos entendimentos sobre a nossa prática clínica.

PLANO DE FORMAÇÃO
1ª PARTE
Introdução e abertura para dúvidas e pedidos. Divisão do trabalho de observação de elementos de supervisão em
grupos de máximo 5 participantes.
A realização de uma sessão macro (50mn) com um cliente voluntário em cada aula. Poderão ser alunos, ou
convidados externos. Haverá uma lista e uma ordem para os candidatos a serem recebidos e essa sessão será
naturalmente gratuita.
Após a sessão os grupos discutirão entre si as suas impressões e conclusões, escolhendo um porta-voz do grupo
para representar a sua visão. A Dra. Maria del Mar complementará e fará pontes com esse caso e outros para
exemplificar possibilidades e riscos.

2ª PARTE
Duas horas de Supervisão avançada em que os participantes poderão colocar casos, perguntas e questões sobre
o exercício clínico.
Este método estará inerente a cada sessão.
Todas as sessões serão dadas/facilitadas pela Dra. Maria del Mar Cervantes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Será uma formação contínua de um ano com início em janeiro.
Terá 11 meses de formação com pausa durante o mês de agosto.
É necessária uma inscrição e matrícula, sendo que, o valor do investimento é contínuo também.
As sessões sempre que autorizadas pelo cliente serão gravadas em vídeo, podendo servir dematerial de
estudo privado e exclusivo do CPSB.
Serão contabilizadas oficialmente 3 horas de Supervisão em 4 horas de aulas (para alunos em processo
formativo no CPSB, após completar o 12º Tema Clínico)
Nº de vagas: 25
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CALENDARIZAÇÃO
Uma terça-feira por mês, das 15h às 19h.
14 janeiro 2020
04 fevereiro 2020
03 março 2020
14 abril 2020
05 maio 2020
09 junho 2020
14 julho 2020
29 setembro 2020
20 outubro 2020
24 novembro 2020
15 dezembro 2020 (excepcionalmente das 16h às 19h30)

INVESTIMENTO
INSCRIÇÕES

30€ (anual)

MENSALIDADES

30€ (11 Prestações)

Psicoterapeutas Profissionais de outras escolas (aceites mediante análise curricular e entrevista)

MENSALIDADES

60€ (11 Prestações)

CANDIDATURAS E INFORMAÇÕES
CPSB - Centro de Psicoterapia Somática em Biossintese
Av. 5 de Outubro, nº 122, 5ºEsq. Lisboa - 1050-061 - Portugal
Horário da Secretaria de 2ª a 6ª Feira:
Das 10h às 13h / Das 14h às 20h
+351

217 935 326

formacao@cfpsb.com
www.cpsb.eu
ENTIDADE CERTIFICADA:
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LISBOA

SAN SEBASTIAN

BARCELONA

Av. 5 de Outubro, nº 122, 5ºEsq. Lisboa - 1050-061 - Portugal
www.cpsb.eu
geral@cfpsb.com
+351

217 935 326

@escolapsicoterapiasomatica
@cpsb_lisboa
@cpsb_lisboa

