
Ao  realizar  este  curso  você  está  concordando  com  os  "Termos  e
condições" de uso do curso online "Stargazing: Conversando com as
estrelas".

1. Pré-requisito

Para realizar o curso o profissional de saúde deve ter concluído pelo menos a Fase 1 de
Brainspotting.  A certificação que comprova a realização da Fase 1 de Brainspotting
poderá ser solicitada a qualquer momento. Caso não seja comprovada, a inscrição do
curso será cancelada imediatamente e não haverá reembolso do valor pago.

O curso é direcionado a profissionais de saúde para utilização do conteúdo com seus
clientes dentro do seu escopo atual de treinamento e prática.

2 - Objetivo do curso

a. Ensinar a aplicação do Brainspotting (BSP) de uma forma simples e divertida com
crianças.

b. Compartilhar ideias de como utilizar o BSP com criança e adolescente, considerando
sua faixa etária.

c. Estimular a criatividade do terapeuta na aplicação de BSP com pais e filhos.

O  curso  não  fornece  treinamento  básico  em  Brainspotting,  trauma,  autorregulação
emocional,  desenvolvimento  infantil,  terapia  infantil  ou  habilidades  básicas  de
aconselhamento.

3. Supervisão Clínica

Supervisão  clínica  não  faz  parte  deste  curso.  Presume-se  que  o  participante  tenha
supervisão regular. 

Após  a  realização  do  curso,  caso  o  participante  queira  aperfeiçoar  e  aprimorar  a
aplicação do conteúdo na prática, poderá dar continuidade com supervisão individual ou
em grupo com a Salene Souza.

4. Direitos autorais.

a. O curso online "Stargazing: Conversando com as Estrelas -  Brainspotting com
crianças" é  um  curso  especializado,  criado  e  desenvolvido  pela  psicóloga  Salene
Oliveira de Souza (CRP: 9720/01) e aprovado pelo Dr. David Grand. 

b. O curso foi desenvolvido para introduzir  e aplicar  Brainspotting com crianças de
todas as idades, adolescentes, e até mesmo adultos e famílias.

c. É proibido copiar, compartilhar, editar ou reproduzir total ou parcialmente os vídeos,
e o powerpoint com terceiros, usar em grupos para ensino ou demonstração da aplicação
do método,  sendo somente autorizado seu uso privado e apenas ao profissional  que
adquiriu o curso. 



O conteúdo do curso é propriedade intelectual de Salene Oliveira de Souza.

d. Os materiais são protegidos por direitos autorais de Salene Souza. 

É  proibido  utilizar  o  conteúdo  deste  curso  em  folhetos,  slides,  livros,  artigos,
apresentações, treinamentos, websites, redes sociais, qualquer meios de comunicação,
etc. A utilização do conteúdo protegido dependerá de autorização por escrito.

5. Segurança

Para  a  realização  desse  treinamento  online  pressupõe-se  que  o  participante  tenha
competência  interpessoal,  boa  habilidade  de  comunicação,  conhecimento  prático  de
aconselhamento  e  habilidade  de  autorregulação  para  gerenciar  suas  próprias
necessidades.

Qualquer abuso, discriminação ou desrespeito por qualquer motivo, não será tolerado.

A Salene Souza tem a obrigação de zelar pela boa reputação do método "Stargazing:
Conversando com as Estrelas - Brainspotting com crianças" e reserva-se no direito
de  descontinuar  imediatamente  qualquer  participante  que  desrespeitar  os  "Termos  e
Condições" deste curso.

6. Acesso às aulas

O acesso às aulas e ao material didático é feito através da plataforma Braincert.com.

O aluno poderá acessar as aulas quantas vezes quiser, por tempo indeterminado. Poderá
tirar  qualquer  dúvida  quanto  às  aulas  e  funcionamento  do  curso  através  do  email:
contato@salenesouza.com.

7. Material Didático

O material poderá sofrer ao longo do tempo atualizações, melhoramentos e adequações
que se façam necessárias.

8. Formato do curso online

O curso é dividido em 2 dias, totalizando a duração de 12 horas.

9. Confidencialidade

Todo material, conteúdo e comentários compartilhado no curso é confidencial.

10. Dúvidas

Para esclarecimentos de dúvidas, favor utilizar o e-mail contato@salenesouza.com.

11. Certificado



O certificado somente será emitido após aprovação no teste final que será realizado na
plataforma salenesouza.com.br.

Nestes termos,

Salene Oliveira de Souza

Treinadora em Brainspotting

Criadora de Stargazing- ‘Conversando com as Estrelas’


	1. Pré-requisito
	2 - Objetivo do curso
	3. Supervisão Clínica
	4. Direitos autorais.
	5. Segurança
	6. Acesso às aulas
	7. Material Didático
	8. Formato do curso online
	O curso é dividido em 2 dias, totalizando a duração de 12 horas.
	9. Confidencialidade
	10. Dúvidas
	11. Certificado


