
 

EDITAL 040/2019 - PARA OFERTA DE CURSO DE EXTENSÃO EM 
PSICOSSOMÁTICA VIBRACIONAL 

 
A Faculdade Sete de Setembro – FASETE, recredenciada a funcionar como Instituição de Ensino 
Superior através da Portaria/MEC n.º 881/2016 – DOU. 15/08/2016, por este edital e em 
conformidade com seu Regimento, torna público a sua comunidade acadêmica as inscrições para o 
Curso de Extensão em Psicossomática Vibracional, de acordo com as orientações a seguir:  
 
1. PRÉ-REQUISITOS 

1.1. Estar devidamente matriculado no 7º período do Curso de Psicologia da FASETE; 
1.2. Ter disponibilidade nos dias e horários mencionados no item 3.2 do presente edital. 

 
2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria do Curso de Psicologia, no período de 29 
de abril a 07 de maio; 

2.2. Não serão cobrados valores de inscrição e participação no presente curso de extensão. 
 

3. CRONOGRAMA 
3.1.  O Curso de Extensão em Psicossomática Vibracional terá carga horária de 12 horas; 
3.2.  As aulas ocorrerão nos dias 10, 17 e 24 de maio (sextas-feiras), das 13h50min às 

17h30min, na sala A 212. 
 

4. MINISTRANTE 
4.1. O Curso de Extensão em Psicossomática Vibracional será ministrado pela Prof.ª Dra. 

Larissa Raposo Diniz. 
 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
5.1. Dia 10/05/19: Filosofia Tradicional Chinesa: O Caminho da Vida ou a Lenda Pessoal; 

O Céu Anterior e o Céu Posterior; O Consciente e o Não-Consciente; Densificação e 
liberação das energias; As traduções fisiológicas; As tensões psíquicas e psicológicas; 
Os traumatismos do corpo e dos membros; As doenças orgânicas e psicológicas; Os 
atos "falhos"; O efeito espelho. O Conceito do "Homem entre o Céu e a Terra"; As 
energias Yin e Yang no homem; Como as energias funcionam, se estruturam e se 
Equilibram; Como as energias circulam em nós (os meridianos); As repartições 
Yin/Yang dentro do corpo; O baixo e o alto; A direita e a esquerda; O profundo e o 
superficial. 

5.2. Dia 17/05/19: Os meridianos e os Cinco Princípios: O Princípio do Metal; O meridiano 
do Pulmão; O meridiano do Intestino Grosso; O Princípio da Terra; O meridiano do 
Estômago; O meridiano do Baço e Pâncreas; O Princípio do Fogo; O meridiano do 
Coração; O meridiano do Intestino; O meridiano do Mestre do Coração; O meridiano do 
Triplo Aquecedor; O Princípio da Água; O meridiano da Bexiga; O meridiano do Rim; O 
Princípio da Madeira; O meridiano da Vesícula Biliar; O meridiano do Fígado. 
Mensagens simbólicas do corpo: PARA QUE SERVEM AS DIFERENTES PARTES DO 
NOSSO CORPO? O esqueleto e a coluna vertebral; os membros inferiores; o quadril; 
o joelho; o pé; A coxa, o fêmur; A panturrilha, a nota e o perônio; os membros 
superiores; o ombro; o cotovelo; o punho; a mão; os dedos; o braço (bíceps e úmero; a 
nuca; o tronco). 



 

5.3. Dia 24/05/19: Mensagens simbólicas do corpo: PARA QUE SERVEM OS NOSSOS 
DIFERENTES ÓRGÃOS? O sistema digestivo; o estômago; o baço e o pâncreas; o 
fígado; a vesícula biliar; o intestino; o intestino grosso; o sistema respiratório; os 
pulmões; a pele; a sistema urinário; os rins; a bexiga; o sistema circulatório; o coração; 
o sistema venoso; o sistema arterial; o sistema nervoso; o cérebro; a medula espinhal; 
os nervos; o sistema nervoso autônomo; o sistema reprodutor. As outras partes do 
corpo e os seus males particulares: o rosto e os seus males; os olhos e os seus males; 
as orelhas e os seus males; a boca e os seus males; o nariz e os seus males; a garganta 
e os seus males; as alergias; as inflamações e as febres; as doenças autoimunes; as 
vertigens; os quistos e os nódulos; o excesso ou o ganho de peso; a bulimia; a anorexia; 
o lumbago; as dores de cabeça e a enxaqueca; os cabelos; o câncer, os tumores 
cancerosos; a deficiência física ou mental. 

 
6. CERTIFICAÇÃO 

6.1. Será conferido certificado de 12 horas aos inscritos que obtiverem, no mínimo, 75% de 
frequência; 

6.2. O certificado será disponibilizado no endereço eletrônico fornecido pelo participante; 
6.3. A carga horária do Curso de Extensão em Psicossomática Vibracional será válida como 

atividade complementar, obedecendo os limites de aproveitamento estabelecidos pelo 
Regulamento para Atividades Complementares do Curso de Psicologia. 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1.  O cronograma, por motivos de força maior, poderá sofrer alterações, sendo previamente 

comunicadas a todos os inscritos; 
7.2.  Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliados pela 

Coordenação do Curso e, em grau de recurso, pela Direção Acadêmica, considerando o 
Regimento da Instituição. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
FASETE - Faculdade Sete de Setembro, 

Em Paulo Afonso/BA, 26 de abril de 2019. 
 

 
Prof.ª MSc. Ana Patrícia de Souza Amaral 

Coordenadora do Curso de Psicologia da FASETE 
 

Visto. De acordo. Publique-se. 
 

 
Prof. MSc. Jacson Gomes de Oliveira 

Diretor Acadêmico 


