Curso Grupo Multirreferencial
16ª Turma em Salvador
Inicio 16 e 17 de agosto de 2019
A partir de uma visão multirreferencial, esse curso tem o objetivo de proporcionar
informações e vivências das práticas de facilitação de grupos aos profissionais da área de
humanas.

Programa
1. Grupo Multirreferencial

•

Sua origem e construção.

•

Sua visão.

•

Suas bases metodológicas.

•

As possibilidades de atuação.

•

Os resultados previstos.

2. As metodologias que construíram o Grupo Multirreferencial: princípios e contribuições.
2.1. Grupo Operativo de Pichon-Rivière:
•

Princípios organizadores do grupo.

•

Movimento dialético do processo grupal.

•

Fases e momentos dos grupos.

•

Avaliação do processo de interação grupal.

•

Papéis nos grupos.

2.2. Terapia Organizacional:
•

Visão terapêutica nos trabalhos em grupo.
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•

Estratégias de defesas como mapa de facilitação.

•

Os recursos técnicos de facilitação dos grupos.

•

As fases e a formatação dos grupos de trabalho.

•

A postura terapêutica do facilitador de grupos.

2.3. Dinâmica Energética do Psiquismo nas Organizações:
•

Visão transpessoal do trabalho com grupos.

•

Desenvolvimento da consciência organizacional.

•

Visão do grupo a partir do campo mórfico.

•

Papel do facilitador – como canal de ressonância.

•

A escuta perceptiva do facilitador de grupo.

•

A corporificação da consciência: bloqueios e desbloqueios do fluxo energético.

2.4. Constelação Organizacional
•

Visão sistêmica e fenomenológica do contexto.

•

Campo mórfico: um recurso facilitador de diagnóstico e intervenção.

•

Princípios dos sistemas organizacionais.

•

Constelação de situações do contexto organizacional.

3. Metodologia Grupo Multirreferencial:

•

Princípios de atuação.

•

O que integramos do Grupo Operativo, da Terapia Organizacional, da Dinâmica Energética do
Psiquismo e da Constelação Organizacional, para construir o Grupo Multirreferencial.

•

Como todas essas contribuições estão agregadas.

•

A prática dessa metodologia nas organizações e instituições sociais.

4. Prática supervisionada:

•

Elaboração de um projeto para aplicação numa instituição filantrópica, cadastrada na CreSER,
utilizando a metodologia de Grupo Multirreferencial, através de trabalho voluntário.

•

Execução desse projeto
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Metodologia
O Grupo Multirreferencial é uma abordagem para se trabalhar com grupos, integrando quatro olhares: o
do Grupo Operativo, o da Terapia Organizacional, o da Dinâmica Energética do Psiquismo e o da
Constelação Organizacional.
Será distribuída da seguinte forma:
ü 05 Workshop de 14 horas cada, totalizando 70 horas;
ü 05 encontros de Grupo de Estudo de 2 horas cada, totalizando 10 horas;
ü 30 horas de prática supervisionada, consistindo na preparação das programações de trabalho
com os grupos e numa experiência prática.
ü

Carga horária total = 110 horas.

Agenda Salvador turma 16 SSA
Workshop
1

o

Temas

Data

Visão geral do Grupo Multirreferencial

16 e 17 de agosto 2019

Grupo Operativo
2

o

Terapia Organizacional

18 e 19 de outubro 2019

3

o

Dinâmica Energética do Psiquismo

13 e 14 de dezembro 2019

4

o

Constelação Organizacional

14 e 15 de fevereiro 2020

Metodologia do Grupo Multirreferencial
5

o

Aplicação do Grupo Multirreferencial

17 e 18 de abril de 2020

Prática Supervisionada

Termo de Compromisso
1.

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Quanto ao curso de GRUPO MULTIREFERENCIAL:

a. Forma de trabalho:
O curso será realizado em 10 meses:
05 workshop Teóricos Vivenciais ;
Sexta das 14 as 20 horas e sábado 09h às 18 horas..
b. A carga horária:
70 horas em 05 workshop de 14 horas.
10 horas de Grupo de Estudo em 05 encontros de 2 horas cada;
30 horas de prática supervisionada, consistindo na preparação das programações de trabalho
com os grupos e numa experiência prática.
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ü

Carga horária total = 110 horas.

ü
ü
ü

2. Quanto às atividades, compromisso de:
Participar dos 5 workshop e as 10 horas de grupo de estudo;
Fazer as leituras e os exercícios recomendados;
Fazer uma prática de “Grupos“ numa Instituição Filantrópica e, registrar essa experiência num
relatório final, o qual representa o trabalho de conclusão do curso.

ü
ü
ü
ü

3. Quanto ao processo:
Ser responsável pelo meu processo de aprendizagem.
Guardar sigilo dos processos ocorridos dentro do curso.
Assiduidade e pontualidade são necessárias para o bom andamento dos trabalhos.
Comparecer a todos os workshop. Se necessário faltar, há reposição sem ônus na turma
seguinte.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

4. Quanto à Inscrição:
Os interessados na inscrição deverão preencher a Ficha de Inscrição;
Em seguida, agendaremos uma entrevista prévia;
Para efetivar a inscrição, após a confirmação pela entrevista, o candidato deverá efetuar o
pagamento conforme segue:
Pessoa Física – depósito do valor correspondente a matricula , em nome de Leda Regis – Banco
do Brasil, agência 2971-8, conta 110.726-7.
Pessoa Jurídica - depositar valor integral do curso, em nome de LM Desenvolvimento;
Caso haja desistência durante o curso, os valores pagos não serão devolvidos.
5. Quanto ao pagamento e certificado:
O participante, pessoa física, se responsabilizará pelo pagamento de todo o curso;
As faltas, mesmo que justificadas, não isentam o pagamento;
O certificado será fornecido, ao final do curso, desde que todos os compromissos acordados
sejam cumpridos.

Facilitação
Leda Regis
Psicóloga, Fundadora da LM Desenvolvimento. Especialista em Psicologia do Trabalho pelo CRP/03.
Coach certificada como PCC Professional Certified Coach, pela ICF – International Coaching Federation.
Membro Fundadora do Capitulo Bahia da ICF.
Mestra em Psicologia Social / Trabalho pela USP/SP e Especializações em Grupo Operativo, Terapia
Organizacional, Dinâmica Energética do Psiquismo, Facilitação e Helper do Pathwork, Constelações
Familiares de Bert Hellinger e Consultoria Sistêmica Empresarial, Coaching e Constelações
Organizacionais pela Hoffmann & Partners Alemanha / Brasil. Formação Internacional em Coaching
Executivo Organizacional / ACTP/ Leading Group a Leonardo Wolk Company.
Criadora das metodologias e autora dos livros Grupo Multirreferencial: teoria e prática na facilitação de
grupos , Coaching Sistêmico e Coaching Sistêmico em Grupo. A Formação do Coaching Sistêmico é
reconhecida pela ICF como um Programa ASCTH. Coautora dos livros: Liderança Sistêmica: um caminho
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para a Transliderança, Gestão de Pessoas e Ser + Saúde Emocional: Como a Liderança Sistêmica
influencia a saúde emocional.
Vencedora dos prêmios Ser Humano ABRH Bahia em 2008 com o case “Novas formas de impulsionar
projetos sociais” e Ser Humano da ABRH Nacional em 2009 com “Gestão Sustentável através do
desenvolvimento das pessoas”. E em 2015 vencedora do prêmio Ser Humano ABRH Bahia “Coaching
Sistêmico- um caminho de conquistas através do SER”.

Publicações

Informações

LM Desenvolvimento (71) 3340.1841 e ( 71) 99126.1922 - leda@lmdesenvolvimento.com.br
É necessário entrevista prévia.
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Inscrição
ü
ü
ü
ü
ü

Os interessados na inscrição deverão preencher a Ficha de Inscrição;
Em seguida, agendaremos uma entrevista prévia;
Para efetivar a inscrição, após a confirmação pela entrevista, o candidato deverá efetuar o
pagamento conforme segue:
Pessoa Física – depósito do valor correspondente a matricula , em nome de Leda Regis – Banco
do Brasil, agência 2971-8, conta 110.726-7.
Pessoa Jurídica - depositar valor integral do curso, em nome de LM Desenvolvimento;

Investimento
R$ 5.000,00
Pessoa Física – esse valor pode ser parcelado em até 10 vezes de R$ 500,00.
Pessoa Jurídica - esse valor pode ser parcelado em até 02 vezes de R$ 2.500,00.
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