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Programa de Psicoterapia Contemplativa em Espanhol  
e Português
Preguntas frequentes: Ano de Compaixão, Outono 2021

Entendo que este é um programa de dois anos com um ano dedicado à “Psicoterapia 
baseada em Mindfulness” e o outro à “Psicoterapia Baseada em Compaixão”. Preciso estudar 
pelos dois anos?

Não, os certificados são concedidos a cada ano, para que os participantes possam 
completar um ou ambos os anos. Claro, nós encorajamos você a trabalhar os dois anos.

É melhor começar com um ano ou outro?

Cada ano promove o desenvolvimento de práticas meditativas e filosóficas que 
complementam as do outro.  Para alguns, a melhor porta de entrada para os estudos é a 
compaixão; para outros, atenção plena. Isso é determinado individualmente, com base 
na experiência meditativa do candidato. Começar com qualquer ano oferece benefícios 
específicos.

Como você diferencia os dois anos de diferença do assunto?

Embora a estrutura das aulas seja a mesma em ambos os anos, cada ano consiste em 
diferentes temas, práticas de meditação e professores convidados.

Este programa é recomendado para uma ampla gama de profissões, incluindo 
“psicoterapeutas, profissionais de saúde, coaches ou educadores”. Você pode dar exemplos 
reais dos tipos de alunos que completaram o programa?

Parte da riqueza do programa é sua variedade de profissões representadas, orientadas 
para integrar práticas de cura em diversas disciplinas profissionais. Recebemos terapeutas 
matrimoniais e familiares, psicoterapeutas com prática clínica, estudantes de pós-
graduação, instrutores de yoga, médicos, acupunturistas, reverendos cristãos, advogados, 
psiquiatras, advogados e investidores  financeiros.

Entendo que os participantes acessam videoconferências semanais online. Como elas são 
acessadas? Terei acesso a essas gravações depois do fim do ano?
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Os participantes acessam videoconferências semanais online através do nosso site, que é 
seguro e privado. As leituras semanais também são publicadas no site. Seu acesso à web 
começará antes da retirada de outono, continuará durante o curso e até um ano após sua 
conclusão.

Você pode explicar a opção de ensino a distância? Será possível se conectar com os 
professores? Alguém estará disponível para responder perguntas e conversar? 

Os alunos remotos têm acesso a leituras e aulas em formato de áudio, vídeo ou texto. Eles 
também participam de videoconferências quinzenais para discutir e processar o material 
com seu grupo e um ou mais de nossos principais membros da equipe de professores.

Como as reuniões bimestias estão estruturadas?

Nos reunimos duas vezes por mês por videoconferência para discutir material das aulas 
e leituras. Os participantes terão tempo para consultas de caso e para compartilhar 
experiências sobre sua prática de meditação.

Você pode explicar do que consistem os projetos de fim de ano?

Esses projetos são um componente vital do programa que permite aos alunos integrar 
pessoal ou profissionalmente o que aprenderam de maneira significativa.  Seus padrões ou 
diretrizes foram deliberadamente deixados em aberto.  

Esses projetos refletem os diversos caminhos de carreira de nossos alunos e tomam formas 
muito diferentes. Eles variam desde o acadêmico ao criativo.

Projetos anteriores incorporaram aplicações clínicas para tratar transtornos alimentares e 
ansiedade ou focados em grupos populacionais específicos, como jovens encarcerados. 
Muitos integram a atenção plena e a prática da compaixão. Houve projetos de pesquisa, 
reflexão e integração pessoal, sites informativos com meditações, recursos educacionais 
para os pacientes e uma variedade de apresentações criativas e artísticas do material.

Há lição de casa? Em que consistem?

Há leituras semanais de cerca de 50-75   páginas que são atribuídas a cada semana, 
juntamente com videoconferências online semanais. Uma proposta de projeto e um  
projeto final também devem ser apresentados e estágios de ensino de meditação devem 
ser feitos,  no qual você lidera um pequeno grupo, acompanhado de uma pequena 
reflexão.

Quantas horas devo passar estudando?

Depende de você em grande parte. Em geral, os participantes assistem vídeos semanais 
de uma hora e meia de duração,  dedicam 2 horas por semana a leituras e material 
educacional adicional e se comprometem a dedicar um certo número de minutos por dia 
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Obrigado por seu interesse no Programa de Psicoterapia Contemplativa do Instituto Nalanda. 
Informações gerais sobre o programa podem ser encontradas aqui:

https://nalandainstitute.org/contemplative-psychotherapy-program

para prática de meditação, adequada às suas circunstâncias e necessidades do momento.

Um dos modos de aprendizagem do programa é a “prática diária de meditação pessoal”. 
Preciso ser um meditador experiente para estar no programa?

A prática de meditação diária é um dos pilares básicos do programa. Recomendamos que 
os participantes tenham uma prática básica de meditação ao entrar no programa, mas você 
não precisa ter muita experiência. O programa apoia aqueles que tentam desenvolver uma 
prática diária.

Importa que tipo de meditação eu pratico?

Não. A diversidade das práticas de nossos alunos enriquece a todos nós. Nossos 
participantes vêm de muitas tradições de meditação diferentes. Nós encorajamos você a 
manter a sua e complementá-la com as práticas de meditação do programa.

O Instituto Nalanda é uma universidade?

Não, embora seja inspirado pela universidade mais antiga do mundo. Muitos de seus 
professores e diretores lecionam em várias universidades, mas seu fundador optou por ter 
total liberdade do currículo e da abordagem educacional. Portanto, não podemos oferecer 
mestrado universitário ou licenças para praticar como psicólogo, mas complementá-los, 
ajudando você a desenvolver conhecimentos, capacidades e habilidades.

https://nalandainstitute.org/contemplative-psychotherapy-program

