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PSICOLOGIA TRANSPESSOAL



A mente que se abre a 
uma nova ideia                              

jamais voltará ao seu 
tamanho original.

Oliver Holmes



A Psicologia Transpessoal é uma abordagem da Psicologia 

que tem como objetivo o estudo da consciência pelo viés 

integrativo entre ciência e espiritualidade.

Representa o processo de busca da integração plena do 

potencial humano nos aspectos corpo, mente, emoção e 

espiritualidade, manifestados por meio de estados 

ampliados de consciência. Vários são os estudos que 

comprovam as experiências de imanência e 

transcendência da experiência humana e a Psicologia 

Transpessoal estuda esta área do conhecimento.

APRESENTAÇÃO



OBJETIVO

Qualificar pessoas interessadas em conhecer 

e aprofundar seus estudos e dinâmicas da 

Psicologia Transpessoal. 

Objetiva o estudo do ser humano em sua 

perspectiva integral. 

Esta abordagem encontra-se amparada em estudos 

sólidos e em pesquisas cientificas e também nas 

tradições culturais e espirituais que constituem o 

patrimônio da humanidade. 



• Horário das aulas: sexta-feira (19h às 22:h) e

sábado (9h às 12h e 14h às 17h)

• Participação do fórum na plataforma

• Grupo de estudo

• Trabalhos acadêmicos

• Terapia

HORÁRIO DE AULAS, CALENDÁRIO E ORGANIZAÇÃO DO CURSO EAD 

*O curso na modalidade presencial oferece encontros em formato de imersão. Caso seja do interesse do Aprendiz participar de
algum encontro presencial, procure a secretaria e/ou o seu consultor de matrícula.



ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

• Carga horária total: 360 horas 

• 18 encontros conforme cronograma, 

• Participação no Fórum (na plataforma EAD)

• Entrega de trabalhos acadêmicos conforme cronograma 

do curso.

• Entrega do trabalho final na modalidade  Obra Prima.

• Requisita-se que o Aprendiz matriculado cumpra uma 

carga horária mínima de 20 horas de terapia com um 

profissional parceiro da Unipaz Goiás. 



CRONOGRAMA  EAD

I A PSICOLOGIA TRANSPESSOAL: CONCEITOS E HISTÓRIA

1 Espiritualidade holística 27 e 28/08/21

2
História e pressupostos teóricos da Psicologia 
Transpessoal 

22 e 23/10/21

3 A ética e a prática da Psicologia Transpessoal 26 e 27/11/21

4 Fisica quântica e a Psicologia Transpessoal 02 e 03/12/21

Este cronograma poderá ser alterado e o Aprendiz matriculado será avisado com antecedência. 
Priorizamos não alterar a data e, se for necessário, alteraremos o facilitador.



Você terá uma equipe de professores de diversos estados do Brasil

II
PRESSUPOSTOS E PRECURSSORES DA PSICOLOGIA 
TRANSPESSOAL

5 Pierre Weil e a Psicologia Transpessoal 28 e 29/01/22

6 Carl Gustav Jung – tipos psicológicos 18 e 19/02/22

7 Moreno e o Psicodrama Triádico 18 e 19/03/22

8 Groff e as constribuições dos estudos da consciência 15 e 16/04/22

9 John Pierrakos e Reich: trajetória da psicoterapia corporal 13 e 14/05/22



As aulas são oferecidas ao vivo, com interação e 
espaço para trocas e experiências e grupos de estudo

III RECURSOS TERAPEUTICOS DA PSICOLOGIA TRANSPESSOAL

10 Sonhos na perspectiva transpessoal 10 e 11/06/22

11 Mandalas e os processos de cura 01 e 02/07/22

12 Neurociência e psicopatologias em Psicologia Transpessoal 19 e 20/08/22

13 Emergencia espiritual 16 e 17/09/22

14 Depressão, neuroses e a Psicologia Transpessoal 14 e 15/10/22

15 O luto e os processos do viver e do morrer 04 e 05/11/22



Ao final do curso, você receberá o titulo de 
Especialista em Psicologia Transpessoal 

IV O SER TRANSPESSOAL 

16 Cuidado integral 04 e 05/12/22

17 Espiritualidade, felicidade e propósito de vida 28 e 29/01/23

VI OBRA PRIMA

18 Apresentação de Obra Prima A ser agendada

Este cronograma poderá ser alterado e o Aprendiz matriculado será avisado com antecedência. 
Priorizamos não alterar a data e, se for necessário, alteraremos o facilitador.



CRONOGRAMA

O CRONOGRAMA DAS AULAS SERÁ CONFIRMADO A 
CADA SEMESTRE

O INICIO DAS AULAS ESTÁ PREVISTO PARA 27 DE 
AGOSTO DE 2021

VOCÊ DISPÕE DE UMA PLATAFORMA EDUCACIONAL 
EXCLUSIVA E UMA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA ONLINE



INVESTIMENTO

A Unipaz Goiás trabalha 
com planos personalizados 

que atenda a sua 
possibilidade. 

Fale com um de 
nossos 

consultores

Claudia 
Albuquerque 

(62) 9 9996 8247  

Ozenir Lima 

(62) 9 9865 6335

Nathalia Chaves 

(62) 9 9700 5696
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WWW.UNIPAZGOIAS.ORG.BR
(62) 3941 5556
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