
CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES DO SEMINÁRIO 

 

“ A ARTE DE VIVER EM PAZ” 

 

UNIPAZ-MG  -  PROGRAMA BEIJA- FLOR 

 

 

 

O Beija-Flor é um dos programas da Unipaz que tem como objetivo ser um instrumento de 

conscientização para a paz no nível pessoal, social e ambiental. 

 

SEMINÁRIO “A ARTE DE VIVER EM PAZ” 

 

O seminário “A arte de viver em paz” foi concebido e elaborado pelo professor  Pierre Weil, fundador da 

Universidade Internacional da Paz – UNIPAZ. Doutor em psicologia pela Universidade de Paris, foi 

reitor da UNIPAZ, consultor da ONU/UNESCO em educação para a paz e autor de mais de 40 livros nas 

áreas de educação, psicologia, psicologia transpessoal e desenvolvimento humano. 

 

Este seminário, criado e elaborado aqui no Brasil e reconhecido como um modelo e método de educação 

para a paz, integra três grandes aspectos da visão holística: 

 Paz consigo mesmo, ecologia interna, consciência pessoal; 

 Paz com os outros, ecologia social, consciência social; 

 Paz com a natureza, ecologia planetária, consciência ambiental em direção à uma plena 

consciência universal. 

 

É aplicado em todo o Brasil e em outros países, como França, Bélgica, Portugal, Argentina, Equador e 

Israel. Foi reconhecido e premiado pela UNESCO como um programa mundial de educação para a paz 

em 2001 e 2002. 

 

O seminário “A arte de viver em paz” visa sensibilizar e motivar as pessoas a estabelecerem uma relação 

harmoniosa consigo mesmas, com os outros e com a natureza, através de um conjunto cuidadosamente 

planejado de reflexões e vivências. 

 

FORMAÇÃO DE FACILITADORES PARA O SEMINÁRIO “A ARTE DE VIVER EM PAZ” 

 

A formação de facilitadores para o seminário”A arte de viver em paz” é um dos projetos do programa 

Beija-Flor e tem como objetivo preparar pessoas para ministrarem este seminário como facilitador(a) 

credenciado(a) pela UNIPAZ.  

 

Público a que se destina: Todos os que tenham concluído o curso Formação Holística de Base – uma 

abordagem transdisciplnar – FHB, da Unipaz, e queiram contribuir com a causa da paz no mundo. 

 

Investimento: 4 parcelas de 320,00 (outubro, novembro, dezembro/2015,  janeiro/2016). 

Obs.: Associados da Unipaz-MG, em dia com suas mensalidades, terão desconto de 5%. 

  



FASES DA FORMAÇÃO DE FACILITADORES PARA O  

SEMINÁRIO “A ARTE DE VIVER EM PAZ” 

 

Primeira fase (12 horas)   

- Participação do aprendiz-facilitador no seminário “A arte de viver em paz”,  com foco na facilitação. 

- Data e horário: 3 e 4 de outubro de 2015. Sábado, de 8 às 18h, e domingo, de 8 às 12h.  

- Local: Terra dos Sonhos - Rua do Ouro, 462/sala 204 - Serra - Belo Horizonte. 

   

Segunda fase (12 horas) 

- Estudo da metodologia: participação do aprendiz-facilitador com foco na metodologia. 

- Data e horário: 7 e 8 de novembro de 2015. Sábado, de 8 às 18h, e domingo, de 8 às 12h. 

- Local: Terra dos Sonhos - Rua do Ouro, 462/sala 204 – Serra - Belo Horizonte. 

 

Terceira fase (16 horas) 

- Seminário de treinamento do grupo, facilitado pelos aprendizes-facilitadores, tendo o  acompanhamento 

das coordenadoras da formação, com foco na aplicação. 

- Data e horário: 12 e 13 de dezembro de 2015. Sábado, de 8 às 18h, e domingo,  de 8 às 12 h. 

- Local: Terra dos Sonhos - Rua - do Ouro, 462/sala 204 – Serra - Belo Horizonte. 

 

Quarta fase (o aprendiz-facilitador em ação):  

O aprendiz-facilitador deverá facilitar, gratuitamente, um seminário para grupo organizado por iniciativa 

própria. 

 

Credenciamento:  

Concluídas todas as etapas o aprendiz-facilitador receberá o certificado de conclusão da formação e 

estará apto a ministrar o seminário “A arte de viver em paz” pela UNIPAZ. 

 

Sugestão de aprofundamento:  

Participação do aprendiz-facilitador em seminários da Formação Holística de Base – FHB ou nos 

seminários que compõem “A arte de viver a vida”, com foco no aprofundamento.  

 

Coordenadoras e facilitadoras: 

 

Ana Eugênia Ventura Machado - Psicóloga (UFMG), especialista em Docência do Ensino Superior 

(Faculdade Newton Paiva), em Tanatologia (Fumec) e em Recursos Humanos (Fundação João Pinheiro). 

Membro do CIT - Colégio Internacional dos Terapeutas. Facilitadora dos seminários “A arte de viver a 

vida” (Unipaz). Curso Formação Holística de Base (Unipaz-DF). Coordenadora da turma 6 da Formação 

Holística de Base - FHB (Unipaz-MG). Membro da Diretoria Colegiada da Associação Unipaz-MG. 

 

Nádia Fernandes de Souza - Psicóloga (PUC-MG), especialista em Psicologia Clínica- credenciada 

pelo CRP-MG). Autora do livro “Ecogestão da pessoa: práticas humanas nas empresas. Aspirante ao CIT 

- Colégio Internacional dos Terapeutas. Curso de pós-graduação Formação Holística de Base - uma visão 

transdisciplinar (Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte e Unipaz-MG). Coordenadora da turma 5 

da Formação Holística de Base - FHB (Unipaz-MG). Facilitadora dos seminários “A arte de viver a vida” 

(Unipaz). Membro da Diretoria Colegiada da Associação Unipaz-MG. 

 

 

As inscrições podem ser feitas na secretaria da Unipaz-MG por meio de: 

Telefone: (31) 2511-1404 (atende das 14  às 19h) 

E-mail: secretaria@unipazmg.org.br 

 

 


