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Termos e condições do curso de Brainspotting®       

1 - Pré-requisitos                              
     
O treinamento básico de Brainspotting® possui duas fases,  que têm como objetivo ensinar a utilização da técnica a
profissionais da área de saúde mental (psicólogos, médicos e psiquiatras), na prática com seus respectivos clientes. 
    
Para reciclagem:
       É obrigatório enviar cópia do certificado de conclusão do curso, da fase escolhida.

Para Fase 2:
   É obrigatório enviar cópia do certificado de conclusão da Fase 1.

2 - Formato do treinamento de BSP:

     De acordo com toda formação internacional de BSP, há uma combinação de:
     - Aulas síncronas* (ao vivo) pela plataforma Zoom Cloud Meeting.
     - Demonstrações ao vivo para destacar pontos de ensino;
     - Práticas destes pontos em pares ou trios;
     - Discussão, comentários e pergunta;
     - Sessões de supervisão após cada Fase.

*Aula síncronas
         As aulas síncronas (ao vivo) serão realizadas nos dias e horários agendados. 
É obrigatória a participação em todas elas. 
O participante deverá permanecer com o vídeo ligado durante todas as aulas, para que possamos ter sua presença e
participação ativa, assim como para acompanhar seu desempenho nas atividades realizadas. 
Caso algum candidato não participe de alguma aula deverá arcar financeiramente com uma aula para substituição.

Material:
• Material Didático em PDF – acesso pela nossa plataforma.

• Ponteira (Fase 1) e óculos (Fase 2) serão enviados pelo correio. (Reciclagem não recebe.)

     3. Etapas do treinamento: 
3.1. Práticas/Supervisões

Para aprovação e emissão da certificação o candidato terá que participar de todas as práticas e supervisões.
As práticas serão realizadas durante o treinamento, e as supervisões acontecerão após a conclusão de cada Fase.  

Instruções mais detalhadas serão dadas pela treinadora no decorrer da formação. 
Caso algum candidato não participe de alguma dessas etapas, este deverá arcar financeiramente com a

reposição da etapa perdida. 

3.2. Demonstrações/Discussão
É imprescindível que: 

- todo  conteúdo  pessoal  compartilhado  pelos  participantes  durante  o  treinamento  seja  mantido  em
confidencialidade ;

- as perguntas e comentários sejam limitados ao processo pessoal do participante no papel de cliente e/ou de
terapeuta. 
Durante as demonstrações, aqueles participantes que forem voluntários para estar na “cadeira do cliente”,

devem trazer problemas verdadeiros, não role-playing, nem simulações. 



   As demonstrações não são uma sessão de terapia completa.  Confiamos que os voluntários se responsabilizarão
pela sua própria segurança, sabendo expressar o momento de parar ou dar continuidade durante qualquer atividade
individual ou de grupo, ou demonstração, quando não se sentir confortável.

     A participação em todas as etapas é obrigatória.

     3.2.1. Voluntariado para o ensino de demonstrações
     - Se você tiver interesse em ser voluntário para o papel "do cliente”, durante uma demonstração ao vivo,  ou
durante as práticas com seus colegas, pedimos que escolha um problema ou um evento que acredita que 5 ou 6
numa escala de 0 a 10 de ativação/desconforto; onde 0 -  não sinto nenhuma ativação e 10 -  sinto o máximo de
ativação.
     - Se mais de uma pessoa se voluntariar para o papel "do cliente" na demonstração ao vivo, escolheremos a pessoa
com a questão mais apropriada para destacar os pontos ensinados.

    
4. Sobre Software e Hardware: 
É de exclusiva responsabilidade do participante do curso a resolução dos problemas que os equipamentos de

software e hardware de sua propriedade apresentarem e que eventualmente dificultem ou o impeçam de assistir as
aulas. Recomenda-se: a utilização de wi-fi (usar o computador e não o celular). 

O curso será ministrado através da plataforma Zoom Cloud Meeting e plataforma www.salenesouza.com.
Será enviado um e-mail com as orientações para uso. 

5. Confidencialidade
Seu nome completo e e-mail serão passados para o Instituto Internacional de Brainspotting®.

Esforçamos para manter todas as informações confidenciais, mas precisamos que sua parte também seja
feita. Sugerimos que cuide dos acessos realizados em seu computador. Isso inclui familiares, colegas de trabalho e
amigos.  Recomendamos  a  utilização  de  um  computador  seguro,  ou  seja,  que  seja possível  garantir  a
confidencialidade.      

Para  atingir  um  resultado  satisfatório  com  o  treinamento  online  de  BSP  é  muito  importante  que  os
participantes tenham paciência e determinação para utilizar a plataforma. Nossa equipe estará disponível a ajudá-lo
no que for necessário. 

6. Política de Cancelamento

Em caso de cancelamento da inscrição até 45 dias antes do início do curso será cobrada uma taxa de 20% do
valor total da inscrição. Não haverá reembolso para cancelamentos realizados com menos de 45 dias antes do início
do curso. O inscrito poderá ficar com crédito para o próximo curso, quando for agendado.

Caso o treinamento seja cancelado pela Organização, o inscrito será reembolsado em 100% do valor pago,
ou se preferir, poderá ficar com crédito para o próximo curso, quando for agendado.

7 - Segurança

O treinamento não é uma formação básica em Trauma ou de Aconselhamento.
Durante os treinamentos de BSP,  não abriremos espaço para terapia pessoal,  nem mesmo para debate

acadêmico detalhado. 
Presume-se que os participantes tenham supervisão regular e acesso imediato a apoio terapêutico, caso seja

necessário, após o término do treinamento, para o processamento de questões pessoais que possam surgir durante
os exercícios propostos. 

Caso  alguma  questão  pessoal  seja  levantada  durante  o  curso,  gerando  dificuldade,  orientamos  falar
diretamente com o treinador.

É  necessário  que  o  profissional  sempre  use  o  Brainspotting® sua  área  de  conhecimento  e  em  sua
especialidade.

Como  treinadora  de  Brainspotting®,   Salene  Souza  tem  a  obrigação  de  zelar  pela  boa  reputação  do
Brainspotting  e  reserva-se  no  direito  de  recusa  de  participação  e  de  descontinuar  imediatamente  qualquer
participante que desrespeitar os ‘Termos e Condições’ deste curso.

8 - Direitos autorais



O Brainspotting®  foi criado e desenvolvido pelo Dr David Grand. 

É proibido copiar, compartilhar, editar ou reproduzir total ou parcialmente, e o conteúdo com terceiros. 

Nestes termos,

Salene Oliveira de Souza
Psicóloga – CRP 01/9720
Mestre em Ciências do Cérebro e da Mente pela universidade de Sydney/Austrália
Co-criadora do Programa de Regulação do Cérebro MATES
Treinadora em Brainspotting
Co-fundadora do Brainspotting Australia Pacific
Criadora de ‘Stargazing - Conversando com as Estrelas’
Criadora do Somatic Samba Therapy
 

 

 


