
FORMAÇÃO TERAPIA EM EMDR 
 

Niterói | RJ 
 
 

Público Alvo: Psicólogos, psiquiatras e médicos *com formação em 
Psicoterapia (360h) 
 
Formação completa: Nossa formação é completa: além da teoria e das 
práticas, estão incluídas as 10 horas de supervisão obrigatórias para 
conclusão do curso. 
 
Reconhecimento: Este curso de formação é certificado e reconhecido pelo 
EMDR Institute (EUA) e pela EMDR Iberoamérica  
 
Facilitadoras: 
 
Rita Silva e Silva / CRP: 04/15828 
Esly Carvalho, PhD / CRP: 01/116.2 
Silvia Guz / CRP: 06/30892 
 
 
Nível 1: 03 a 05 de maio de 2019 
Sexta: das 14h às 21h 
Sábado: das 9h às 19h 
Domingo: das 9h às 13h 
 
PROGRAMA / Nível 1 (primeiro módulo): 20h 
 
12 horas de ensino teórico + 8 horas de exercícios práticos 

● Introdução e Metas de Treinamento 
● A Comunidade terapia EMDR 
● Pesquisas/Validação da Eficácia 
● História da terapia EMDR 
● Teoria de terapia EMDR/Abordagem Psicoterapêutica de terapia EMDR 
● Protocolo de Três Etapas 
● As Oito Fases 
● Tomada de História/Plano de Tratamento 
● Avaliação para Alta 
● Manejo de ab-reação e atitudes que podem interromper o tratamento 
● Protocolos especiais: Trauma de Incidente único e acontecimentos recentes 



● Populações especiais: Crianças e EMDR Consigo 
● Prática de terapia EMDR 

 
____________________________________________________________ 
 
 
Nível Intermediário: 05 e 06 de julho de 2019 
Sexta: das 14h às 21h 
Sábado: das 9h às 19h 
PROGRAMA / Nível Intermediário (segundo módulo):16h 
Inclui 7 horas de ensino teórico + 4 horas de exercícios práticos + 5 horas de supervisão. 
Exige-se que o participante traga um mínimo de 25 Fichas de Trabalho aplicadas em seus 
pacientes para participar deste módulo. 

● Teoria de terapia EMDR: aproximação e distanciamento 
● Entrelaçamento cognitivo 
● Crenças Limitantes 
● Protocolos especiais: Pilares da Vida, Desenhos. 
● Prática de terapia EMDR 
● Supervisão de casos dos participantes 

 
 
____________________________________________________________ 
 
Nível 2: 18 e 19 de outubro de 2019 
Sexta: das 14h às 21h 
Sábado: das 9h às 19h 
 
PROGRAMA / Nível 2 (terceiro módulo): 16 h 
Inclui 7 horas de ensino teórico + 4 horas de exercícios práticos + 5 horas de supervisão.  
Exige-se que o participante traga mais 25 Fichas de Trabalho adicionais (total mínimo de 50               
para formar no Treinamento Básico) desenvolvidas com seus pacientes para participar           
deste módulo. 

● Conceituação de casos 
● Teoria de Dissociação 
● Protocolos especiais: dilema, luto, dor física, DIR 
● Terapia EMDR com grupos específicos: Casal, Adição, doenças somáticas, crônicas          

e terminais 
● Prática de terapia EMDR 
● Supervisão de casos dos participantes 

 
 
 
 
  



INVESTIMENTO: 

● R$5100,00 (à vista) ou 3 X R$ 1700,00 (até dia 10 abril, 10 de junho,10 de agosto)  
● R$ 5.404,00 (Parcelado: Entrada: R$ 760,00 + 9 parcelas R$ 516,00)  

 

 

O candidato deve enviar os seguintes documentos (digitalizados) para e-mail 
delphos@delphospsic.com.br  

● Fotocópia do CRP ou CRM; 
● Fotocópia do CPF; 
● Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; (SOLICITAR EM CASO DE           

INTERESSE)    
● Comprovante de pagamento matrícula R$ 400,00   
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