
Rua	Humaitá,	85	/	4o	andar,	Humaitá,	Rio	de	Janeiro,	RJ	 

Termo de Adesão 
 

A Conexões Cursos de Neuropsicoterapia LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
13.455.053/0001-49 e [   coloque aqui seu nome completo    ], residente a 
[  coloque  aqui  seu  endereço  residencial  ou  profissional  ],  portador/a  do 
RG  [  número  e  data  de  emissão  ]  e  CPF  [  número  ]  firmam  o  presente 
Termo de Adesão. 

 
Com o objetivo de habilitar os profissionais a aplicar na clínica os 

princípios da AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy), a 
presente Formação está desenhada para acontecer em 3 fases, 
organizadas em duas etapas. 

 
A primeira etapa, compostas das duas primeiras fases, com aulas de 

quatr0 (4) horas semanais, focaliza essencialmente as teorias que 
compõem a AEDP e as proposições técnicas daí decorrentes. 

 
Estas  etapas  ocorrerão  num  período  de  11  meses.  Os  dois  últimos 

meses correspondem à Fase II, que chamamos de Estudos Clínicos, e tem 
como  objetivo  a  preparação  para  participar  da  Fase  III:  supervisão  em 
grupo. 

 
Investimento para as fases I e II 

 

Matrícula: R$ 350,00 
 

Onze (11) parcelas mensais de R$ 1050,00, (de 5 de abril de 2021 a 5 
de fevereiro de 2022) a serem pagas até o dia 5 de cada mês. O pagamento 
poderá  ser  realizado  por  cartão  de  débito  ou  depósito  bancário,  cujo 
comprovante deverá ser encaminhado para 
contato@institutoaedpbrasil.com 



Rua	Humaitá,	85	/	4o	andar,	Humaitá,	Rio	de	Janeiro,	RJ	 

Casos especiais 
 

As pessoas que ainda estão cursando o último ano de psicologia suas 
parcelas mensais serão de R$ 850,00. 

 
A  segunda  etapa,  Fase  III,  com  início  em  março  de  2021,  com  o 

propósito  de  enriquecer  a  prática  clínica  nessa  abordagem,  constará  de 
um  ano  de  supervisão  clínica  -  reuniões  semanais,  com  3  horas  de 
duração  -  quando  os  participantes  poderão  receber  pacientes  de  nosso 
Atendimento  Comunitário.  Seu  investimento  a  preços  atuais  é  de  R$ 
350,00, podendo sofrer alguma atualização. 

 
 

Política de Desvinculação da Formação 
 

Em caso de desistência, o participante fica responsável pelo pagamento 
da parcela do mês seguinte a seu desligamento. 

 
Eu, [ coloque aqui seu nome ] estou ciente e aceito as condições 

financeiras apresentadas. 
 

Rio de Janeiro, [ assine aqui ] de 2021. 


