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Programa do Curso de Formação e Aprofundamento em Yoga e 
Meditação - 2020 

 
Realização: Apoio: 

 
 

“Faça Yoga para ser melhor para os outros e não melhor que os outros”  
- Professor Hermógenes 

 
O Curso de Formação e Aprofundamento em Yoga e Meditação do Instituto            
Mapadeva é coordenado pelo professor Carlos Henrique Viard Junior, professor de           
Hatha Yoga, Terapeuta Holístico, profissional de Educação Física, facilitador de grupos           
de meditação, atenção plena, pacificação emocional, desenvolvimento pessoale        
autoconhecimento, palestrante em diferentes instituições religiosas, educacionais e        
empresariais. 
 
O corpo docente deste curso é formada por profissionais altamente capacitados,           
referências em diversas áreas específicas e profundas da Yoga, como anatomia e            
fisiologia, meditação, yoga para crianças, gestantes, didática, e outras. 
 
O curso terá como foco a disseminação da Yoga, suas principais técnicas e seus              
benefícios, a importância do autoconhecimento e desenvolvimento humano integral,         
proporcionados por esta ciência milenar, no processo de equilíbrio e saúde do corpo e              
da mente. 

 
 

● Objetivos 
 

- Proporcionar os ensinamentos teóricos e a experiência prática da Yoga,          
apresentando os conhecimentos milenares desta ciência, de forma clara e embasada,           
tanto para os que darão os primeiros passos junto a Yoga quanto para os que buscam                
aprofundar seus conhecimentos; 
 

- Despertar a consciência do estudante quanto a responsabilidade em estudar, praticar           
e transmitir a Yoga, e a aplicação das técnicas aprendidas, com muita seriedade e              
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respeito a sua essência, aplicando-as para o autoconhecimento, saúde integral,          
melhoria individual e social; e 
 

-  Formar profissionais na atuação como instrutores de Yoga. 
 
 

● Público alvo: 
 

- Pessoas com interesse em dar seus primeiros passos na Yoga, de maneira bem             
embasada; 
 

- Pessoas com interesse em se aprofundar nos diversos campos do conhecimento da            
Yoga, e que já tiveram algum contato; e 
 

- Pessoas com interesse na capacitação como instrutores de Yoga. 
 
 

● Metodologia: 
 
O assuntos serão abordados através da teoria e prática, de maneira integrativa e             
participativa. 
 
 

● Conteúdo*: 
 
Yoga Sutra de Patanjali – Bhagavad Gita - Hatha Yoga - Ásanas (Posturas) –              
Pranayamas (controle do alento vital) – Meditação – Atenção Plena - Respiração            
Consciente - A Ética da Yoga – Yoga do Professor Hermógenes – As 7 leis Espirituais                
da Yoga – Yoga nas diversas tradições – Yoga e Meio Ambiente – Yoga para crianças -                 
Yoga para gestantes – Yoga para idosos – Yoga Nidra (Yoga do Sono) – Yoga como                
disciplina integrativa – Yoga para redução do estresse – Didática – Anatomia –             
Ayurveda - Yoga Restaurativa – Mantras – Simbologia Védica.  
 
 

● Equipe*: 
 
Carlos Henrique Viard Junior (Coordenador) – Daniele Barbosa – Eraldo Amay –            
Fernanda Alcântara – Fernanda Cunha – João Neves – Juliana Viard – Julio Quaresma              
– Márcia Isidoro – Maurício Salem – Rodrigo Amaro – Thalita Dias – Thiago Leão –                
Vladmir Costa 
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● Carga Horária total*: 180 horas  
 
*Na carga horária de 180 horas, estão contabilizados: aulas, retiro, cursos de            
Meditação, relatórios e a aula supervisionada dada pelo aluno.  

 
● Duração: 17 meses/ 17 módulos: 

14 Módulos: Cada módulo, das 9h às 18h; 
2 Módulos de Cursos de Meditação: Cada curso, das 9h às 13:30h; e 
1 Módulo com Retiro: Quinta a domingo (feriado de Corpus Christi/2020). 

 
 

● Datas* 
 
  1º Mód: 07 de março/2020 
2º Mód: 04 de abril/2020 
3º Mód: 23 de maio/2020 
4º Mod:Retiro:11 até 14 de junho/2020 
5º Mód: 11 de julho/2020 
6º Mód: 1 de agosto/2020 
7ºMód:CursodeMedit.: 15de agosto/2020 
8º Mód: 12 de setembro/2020 
9º Mód: 17 de outubro/2020 

 

10º Mód: 07 de novembro/2020 
11º Mód: 12 de dezembro/2020 
12º Mód: 16 de janeiro/2021 
13º Mód: 06 de fevereiro/2021 
14º Mód: 06 de março/2021 
15º Curso de Meditação 20 de março/2021 
16º Mód: 03 de abril/2021 
17º Mód: 15 de maio/2021 

 

 
● Certificação: Participação ou Conclusão 

 
- Participação: Frequência mínima de 75%. 

 
- Conclusão como Instrutor de Yoga:  

Frequência mínima de 75%; 
 
*Entregar trabalho final (tema estudado no curso a ser escolhido pelo aluno):             
Entrega do trabalho final DIA 28 de agosto de 2021. ; 
 
Assistir/fazer/entregar relatório de 5 aulas (no Mapadeva, Espaço Semear ou em           
outra instituição de preferência do aluno); 
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Estágio supervisionado, ou seja, montar uma aula/dar a aula em 1 hora para             
uma turma (do Mapadeva ou do Espaço Semear), com agendamento prévio           
junto ao professor que escolher como avaliador da aula supervisionada ; e 1

Comprovante de práticas de Yoga em alguma Instituição ao longo do curso. 
 
 

ATENÇÃO*: Entrega do trabalho final DIA 28 de agosto de 2021.  
Nesta data, todos que tiverem frequência mínima de 75% de participação, entregarem o             
trabalho final receberão o Certificado de Participação. 
 
Nesta data, todos que tiverem frequência mínima de 75% de participação, entregarem o             
trabalho final, os 5 relatórios e já tiver dada a aula supervisionada receberão o              
Certificado de Conclusão, o que habilita o aluno a se Instrutor de Yoga. 
 
Obs.1: O Curso acontecerá no período de março de 2020 e maio de 2021;  
 
Obs.2: O conteúdo do curso, o corpo docente e as datas dos módulos estão              
sujeitos à mudanças pontuais.  

 
 

● Local: Rua Lopes Trovão, nº 52 - sala 601. Icaraí - Niterói/RJ ou Espaço Holístico               
Alecrim Dourado - Rua Lopes Trovão 183, casa 9. Icaraí - Niterói/RJ. 
 

● Inscrição e contato: formacaoyogamapadeva@gmail.com 
 

● Investimento: 
 
Matrícula: R$ 200,00  
O valor cobre a biografia do curso: Livros, “Autoperfeição com Hatha Yoga” do             
Professor Hermógenes, “Os sutras de Patanjali” do Swami Satchidananda, “Atenção          
Plena - Mindfulness - Como Encontrar A Paz Em Um Mundo Frenético” - Inclui CD               
de Meditação de Danny Penman e Mark Williams, 1 (uma) lota e 1 (um) copo retrátil de                 
silicone. 
 

1 Os professores do MAPADEVA ou do Espaço Semear Yoga e Meditação avaliarão a              
performance do aluno na aula supervisionada. Caso avaliem que o aluno ainda não está em               
condições para ministrar aulas, o mesmo terá a oportunidade de cursar novos estágios e será               
orientado ao conteúdo que tenha sido percebido que deva ser aprofundado. Após nova             
avaliação, o aluno pode ser formado ou ainda nova orientação.  
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○ A garantia de inscrição está condicionada ao pagamento da matrícula e           

preenchimento da ficha de inscrição, presente no site        
https://www.mapadeva.com.br/formacao-em-yoga; e envio do comprovante por      
e-mail para <formacaoyogamapadeva@gmail.com>); 
 

○ O pagamento pode ser feito no próprio espaço, ou pelo site (Pagamento da taxa              
de Inscrição via PagSeguro), ou via depósito bancário: 
 

Dados bancários: 
Banco Bradesco 

Ag 0135-0 
Cc 0111409-3 

Carlos Henrique Viard Junior 
CPF 068597377-86 

 
● *IMPORTANTE: 

 
- As inscrições estarão abertas até o preenchimento de todas as vagas           

disponíveis. 
 

- O aluno que realizar a inscrição devidamente, (preenchimento da         
ficha+pagamento da taxa+envio do comprovante) tem sua vaga reservada até o           
dia 07 de fevereiro de 2020, data limite para o pagamento do curso (Condições              
de pagamento descritas abaixo). 
 

- Em caso de não cumprimento dos prazos de pagamento do curso, mesmo após             
reserva de vaga, a partir do dia 08 de fevereiro de 2020 a vaga estará               
disponível e uma nova chamada será feita para a lista de espera.  
 

- Em caso de desistência ou perda de vaga, o valor pago na inscrição NÃO              
SERÁ RESSARCIDO. O aluno terá direito ao material acordado, garantido          
ao realizar a inscrição, exceto as apostilas.  

 
 

 
● Possibilidade de pagamento 

 
a) Qual a forma de pagamento?  
- Dinheiro, cheque, depósito ou pelo Pagseguro. 
- À vista ou parcelado 
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b) Há alguma forma de desconto? Se sim, de quanto? Em qual situação? 
- Sim. Desconto de 10%. 
- É concedido no pagamento à vista (para não aluno e aluno de hatha Yoga do               

Mapadeva Yoga e do Espaço Semear Yoga).  
 
OBS.1: O desconto de 10% permanece para alunos do Instituto Mapadeva e            
Espaço Semear Yoga e Meditação também no pagamento parcelado. 

 
 

● Valores 
 

a) Valor do curso R$ 5.970,00 
- Valor parcelado no CHEQUE pré-datado: 15 x R$ 398, no cheque; 

 
b) Valor do curso com (10% de desconto) à vista: R$ 5.373,00  
- Valor parcelado no CHEQUE pré-datado: 15 x R$ 358,20 no cheque;  
- Valor parcelado no PAGSEGURO = (Valor do desconto + taxas Pagseguro). 

 
c) Pagamento no cartão via PagSeguro: 
- débito ou cartão à vista: (R$ 5.373,00 + taxas, se houverem); ou 
- Parcelado em até 12 vezes (R$ 5.970,00 + taxas PagSeguro ao mês). 

            Ver link no site: https://www.mapadeva.com.br/formacao-em-yoga.  
 

OBS.1: O pagamento no cheque deve ser pré-datado, com o valor total do             
curso, à vista ou parcelado, e deve ser agendado previamente com os            
telefones/whatsapp 99876-7974 ou 99456-6769. 
 
OBS.2: O pagamento no dinheiro deve ser do valor total do curso, à vista , e                
deve ser agendado previamente com os telefones/whatsapp 99876-7974 ou         
99456-6769. 
 

 
● Benefícios 

 
- Aluno do Curso de Formação terá 10% de desconto nas mensalidades das aulas de              

Hatha Yoga e demais cursos do MAPADEVA YOGA e Espaço Semear Yoga e             
Meditação, durante o curso de Formação que o mesmo estiver inscrito. 
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