


 
Aula 01 

Apresentação 
intergrupal e do 

curso. 



Objetivo do curso
Apresentar ideias, técnicas e bases teórico-práticas 

para a formação e a qualificação do(a) 
conscienciólogo(a) assistente, através da troca de 

experiências em ambiente virtual.





Como vamos 
ministrar o curso?



Conteúdo Programático  
Aula 01. Apresentações iniciais
Aula 02. Paradigma Consciencial e Bases da Assistenciologia.. 
Aula 03. Reurbanizações Intrafísicas e Extrafísicas.
Aula 04. Perfis Conscienciais nas Reurbexes.
Aula 05. Desenvolvimento Energossomático. 
Aula 06. Aprofundamento Energossomático. 
Aula 07. Seriexologia.  
Aula 08. Grupocarmologia.
Aula 09. Desenvolvimento Interassistencial.
Aula 10. Dessomática.
Aula 11. Intermissão.
Aula 12. Desassédio Interconsciencial.
Aula 13. Paratecnologias Assistenciais.
Aula 14. Tenepes.
Aula 15. Reeducaciologia.
Aula 16. Holomaturologia.



Organização das aulas online

Apresentação 
das atividades 
para próxima 
aula

5 min

Apresentação 
do conteúdo da 
aula

45 min

Debate com 
interação dos 
alunos

40 min

Tempo de aula: 1h30



Organização das aulas online

● Escolher um espaço físico que seja fixo e confortável 
para assistir todas as aulas.

● Utilizar Laptop, Desktop ou smartphone com câmera e 
microfone.

● Adquirir uma conta Google gratuita, caso a conta de 
email não seja compatível com o sistema da Google.

● Dispor de  internet wifi com velocidade adequada para 
acompanhar as aulas.

● Manter a câmera ligada e microfone mudo durante a 
aula.

Pré-requisitos



Organização das aulas online

● Explore o material de apoio.
● Encare todas as situações como laboratório de 

aprendizagem.
● Mantenha seu espaço físico confortável, limpo e 

organizado para assistir todas as aulas.
● Prepare-se para assistir as aulas: 

○ Utilizar o banheiro antes de iniciar a aula.
○ Tenha água no seu espaço de trabalho.
○ Avise a todas as pessoas que estarão em casa 

para que evitem interromper sua atenção.

Otimizações



Organização das aulas online

● No dia do curso, verifique o funcionamento do seu 
computador  para evitar que faça atualização de 
programas no horário da aula e inviabilize o acesso ao 
curso. Teste os sons e câmera com antecedência 
mínima de 30 minutos.

● Certifique-se a bateria do seu dispositivo possui carga 
mínima para a duração de uma aula inteira.

● Programe o despertador para avisar o horário 1 hora 
antes do início da aula.

● A aula inicia pontualmente, chegue com uns 10 min de 
antecedência.

Dicas







Vamos nos apresentar!
● Nome, 
● Local que reside,
● Por que você resolveu fazer esse curso?



Atividades pós aula 
1. Vá a sua sala de aula Google 
(Google Classroom).
2. Clique em Atividades / 
sessão das aulas.
3. Clique em Aula 01 - 
Apresentação Intergrupal e do 
Curso.

4. Clique em Questionário de 
apresentação intergrupal.
5. Inicie o preenchimento do 
formulário.



"Solidariedade. Quem 
procura fazer assistência 
enfatiza a identificação do 
lado de carência das 
pessoas e não a 
capacidade delas em nos 
aborrecer. A conscin mais 
desagradável pode ser 
aquela que mais necessita 
de ajuda de todos.”

Vieira, W. Homo Sapiens Reurbanisatus, pág. 235



Obrigado

Thanks

Gracias

Merci

ありがとう

www.iipc.org
Transformando o planeta hospital em 

planeta escola.


