
CURSO MODULAR 



“A felicidade pura é a jornada interna

e é essa jornada que realmente importa. 

O Yoga leva você até lá”

Com 20 anos de experiência e 10 turmas formadas em Yoga, a 
UNIPAZ GOIÁS convida você a trilhar esta jornada conosco.

CURSO HÍBRIDO

PRESENCIAL



MATRICULE-SE 

AGORA

FORMAÇÃO EM YOGA

O Yoga é o permanecer na natureza real do 

indivíduo, o Ser livre de limitação, e essa 

permanência se dá através do conhecimento, 

que é a eliminação da fonte de sofrimento 

– a ignorância de si mesmo.

YOGA SUTRAS DE PATANJALI



✓ Aulas remotas ao vivo

✓ Material de estudo especializado

✓ Plataforma exclusiva para estudo

✓ Biblioteca especializada online 

✓ Professores especialistas em suas áreas de 

diferentes regiões do Brasil

✓ Alunos  e pesquisadores em Yoga compondo 

um networking de alta qualidade 

Este curso é oferecido nas modalidades:

EAD e PRESENCIAL = HÍBRIDO



O curso de Formação em Yoga representa uma jornada teórica, 

filosófica e vivencial que conduz o Aprendiz  ao encontro de práticas 

milenares com o objetivo do despertar integral do desenvolvimento 

do Ser. O conhecimento e o desenvolvimento do Yoga abrange 

conceitos básicos dos princípios fundamentais desta prática. É uma 

proposta vivencial em que os conteúdos são refletidos e estudados 

através de uma compreensão contemporânea da possibilidade de 

conduzir esses princípios em nossos cotidianos pessoais e 

profissionais. 

APRESENTAÇÃO

O Yoga será compartilhado como 
uma ferramenta de 

autoconhecimento, de 
experimentação, de estudo e de 
prática que conduz o Aprendiz e 

praticante à saúde integral. 



Formar profissionais em Yoga, bem como aprofundar conhecimentos por

meio do estudo das Bases Pedagógicas, Científicas e Práticas para o ensino

do Yoga, Meditação e Alimentação aplicáveis em ambiente escolar,

empresarial, em Comunidades, clínicas, escolas de Yoga, para crianças,

adultos e terceira idade.

OBJETIVOS



Interessados na jornada do

autoconhecimento, na qualificação e

aprimoramento do Yoga.

É sugerido que o Aprendiz tenha pelo

menos 10 horas aula de prática de Yoga.

A QUEM SE 
DESTINA



Aulas teóricas e práticas realizadas online, interativas,

fundamentadas na Abordagem Transdisciplinar Holística

que utiliza de moderna tecnologia educacional com foco na

Cultura de Paz, por meio da integração entre corpo, mente,

emoções e espiritualidade, fundamentados na Ciência,

Filosofia, Artes e Tradições Espirituais.

METODOLOGIA



ESTRUTURA

O CURSO ESTÁ ORGANIZADO EM 3 FASES 

1. INICIANTE

2. APROFUNDAMENTO

3. AVANÇADO 

• Cada etapa são 6 meses 

• No total são 18 encontros teórico-práticos com professores

com experiência reconhecida nacional e internacionalmente;

• 50 horas de aula prática de Yoga; 

• 08 horas de supervisão, sendo 4 horas de aula supervisionada e 

4 horas de estágio com entrega de relatório; 

• Participação no grupo de leituras, estudos e aprofundamento

das obras prioritárias da bibliografia do curso.



• A ESSÊNCIA DO YOGA

✓ Introdução aos caminhos do Yoga: História e Filosofia

✓ Hatha Yoga e Ásanas

✓ Yoga Sutra de Patanjali: ética e os 8 passos do yoga 

✓ Yoga, mantras e meditação 

✓ Anatomia sutil do Yoga – chakras

✓ Bandhas, Mudras e Kryias

✓ Asanas I - Um caminho para Raja Yoga 

✓ Asanas II - Aprofundamento prático 

✓Fisiologia dos Doshas e a prática do yoga 

✓Pranayama: respiração e consciência 

CONTEÚDOS DO CURSO



✓Yoga, mantras e meditação 

✓Yoga e o Fortalecimento do Sistema Imunológico e      

Sistema Nervoso 

✓Metodologia e didática da aula de yoga I

✓ Yoga Terapia

✓ Yoga e Fisiologia da Felicidade

✓ Hábitos diários e estilo de vida do Yoga

✓ Alimentação consciente, yoga e ayurveda

✓ Metodologia e didática da aula de yoga II

✓ Psicologia do Yoga e Cerimônia do Fogo

CONTEÚDOS DO CURSO



INVESTIMENTO

Trabalhamos com planos 
personalizados de pagamento. 

Fale conosco! 



Para o curso de FORMAÇÃO

a certificação é UNIPAZ GOIAS 

CERTIFICAÇÃO 

Você também pode escolher fazer
este curso no formato PÓS 
GRADUAÇÃO LATO SENSU e o 
certificado é em parceria com a PUC 
GOIAS. 



COORDENAÇÃO

Mariana Magri: Professora de Yoga e Terapeuta Ayurveda, praticante

de Kundalini Yoga e Ashtanga Vinyasa Yoga. Instrutora de Cursos,

Imersões, Orientações, Palestras e Vivências sobre Yoga, Meditação,

Ayurveda & Estilo de Vida. Condutora de Círculos de Mulheres – Teia

de Theia. Coordenadora do curso de Formação de Professores de

Yoga da UNIPAZ-GO; Com experiência de imersão em procedimentos

terapêuticos de Ayurveda e Panchakarma com trabalhos executados

no Ashram Suddha Dharma Mandalam em Araguari-MG, orientados

por Dr. Ruguê. Mestre em Licenciatura em Arte e Cultura Visual -

UFG;



PRESENCIAL E EAD

UNIPAZ Goiás - 20 anos dedicados à  Educação Transdisciplinar Holística.         

Transformando vidas e carreiras

AS AULAS OCORREM SEMPRE 

NO SEGUNDO FINAL DE 

SEMANA DE CADA MES



FONE( 62) 9 8131 6453
contato@unipazgoias.org.br

WWW.UNIPAZGOIAS.ORG.BR

Goiás

mailto:contato@unipazgoias.org.br
http://www.unipazgoias.org.br/

