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BEM VINDO A SYSTEMIC SCHOOL!

Fomentar, desenvolver, fortalecer e apoiar às Constelações Sistêmicas.
 
Estes são os princípios que levaram a Systemic School a ser criada em 2015,
quando seus primeiros passos foram dados por Daniele Tedesco e Gabriel Buffe
de Mello, fundadores da SS, ao promover um Workshop de Constelações
Organizacionais com Cecílio Fernández Regojo, referência mundial no tema.
Depois disso, muita coisa já aconteceu. Mais de uma centena de alunos já
formados no Brasil em Constelações Sistêmicas, palestras realizadas em
diversas partes do país, na Europa e inúmeros outros trabalhos realizados em
âmbito terapêutico, no direito e organizacionais.

E nós queremos mais! 

Queremos disseminar as Constelações, com responsabilidade, para que seja
amplamente utilizada como apoio em todas as suas formas de atuação, sem
preconceito e de forma adequada, auxiliando pessoas e instituições a
alcançarem seu sucesso.
 
Por estes motivos, temos muito orgulho e satisfação em novamente estarmos
trazendo Cecilio Fernández Regojo. Referência mundial em Constelações
Organizacionais e Gestão Sistêmica, com forte atuação em toda Europa,
Estados Unidos e América Latina, inúmeras formações realizadas, workshops e
trabalhos de consultoria sistêmica.
Desta vez, Cecilio irá compartilhar seus conhecimentos no Curso de
Constelações Organizacionais em Porto Alegre, em Julho de 2019.
 
É uma oportunidade única de aprender mais sobre as Constelações através
uma das maiores referências no assunto.
 
Estaremos esperando por você! 

Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

Diretor Executivo - Systemic School
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CONTEÚDO

Fundamentos das Constelações Organizacionais
Diagnóstico Sistêmico e Percepção
Pensamento Sistêmico
Funcionamento das Constelações Organizacionais
Aplicações nas Empresas e Organizações
Coaching Sistêmico e Trabalho Individual
Atitude do Facilitador
Integração Sistêmica

Apresentamos o conteúdo do Curso, mostrando os
principais temas que serão tratados em aulas expositivas,

com teorias, casos, exercícios e práticas, tendo um dia
inteiro, ao final do curso, só de exercícios e práticas.

Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo
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OBJETIVO DO CURSO

O curso tem seu principal objetivo fazer com que os alunos
desenvolvam de forma consistente a percepção e a visão sistêmica
para aplicação dentro do ambiente profissional, buscando fazer com

que eles obtenham as habilidades a seguir: 

Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

Conhecer e utilizar as Constelações de forma eficaz para auxilio nas
tomadas de decisões;

Realizar dinâmicas para solucionar dilemas, conflitos e problemas; 

Desenvolver uma visão mais ampla de como conseguir uma
abordagem sistêmica fenomenológica no desenvolvimento
empresarial.

Desenvolver uma maior consciência e sensibilidade em relação aos
temas sistêmicos nas empresas.

Aplicar as ferramentas de abordagem sistêmica nas organizações e
na sua própria vida pessoal e profissional.

Ampliar os conhecimentos e as competências de gestão e consultoria.

Aprofundar a perceção do paradigma sistêmico.

Aprender novas estruturas, aplicações e modelos de Constelações.

Ter uma compreensão mais profunda dos padrões e os temas multi-
layer nas empresas.

Obter maior clareza de cenários profissionais e organizacionais;

Perceber as dinâmicas invisíveis que estruturam projetos, situações e
relações interpessoais.

Systemic School Daniele Tedesco
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APLICAÇÃO

Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

Definições estratégicas da organização
Desenvolvimento do espírito de equipe
Desenvolvimento e teste dos norteadores estratégicos (missão,
visão e valores)
Análise do propósito organizacional x equipe
Avaliação da estrutura organizacional
Preparação para negociações
Integração e organização em fusões ou aquisição de empresas
Gestão de projetos
Lançamento de marcas ou produtos
Testagem de projetos
Criação de um novo negócio
Gestão de conflitos
Auxilio no processo de decisão de qualquer ordem
Diagnóstico de dinâmicas ocultas nas organizações 
Análise de disfunções estruturais e de processos
Visualização de efeitos sistêmicos
Teste de alternativas 
Crescimento e melhora da interação com clientes
Apoio em recrutamento e seleção de pessoal

Auxilio em dilemas de carreira
Clarear sua posição na empresa
Auxilio na tomada de decisões pessoais
Solucionar conflitos com colegas, clientes e fornecedores
Supervisão de profissionais
Definir objetivos
Encontrar equilibrio entre a vida pessoal e profissional

Organizacional

Individual

Systemic School Daniele Tedesco
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Cecilio Fernández Regojo

Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

FORMADOR DO CURSO

Com uma experiência empresarial de mais de 40 anos, desempenhou vários cargos
de responsabilidade em empresas de diferentes setores. É um empreendedor nato
e fundou empresas em diversos setores. A sua atividade como Empresário,
juntamente com a sua grande experiência como Consultor e enorme contato com
empresas em muitos países, proporcionou-lhe uma amplia visão das Empresas e
das Organizações.
É Licenciado em Engenharia Mecânica e realizou cursos de pós-graduação em
Gestão de Empresas, entre outros.
É Formador Internacional de Constelações Organizacionais, principalmente na
Europa e na América Latina – trabalha em mais de 30 países. Desenvolveu
formações e curso de pós-graduação em universidades de vários países. Também
participa ativamente em vários Congressos como orador e dinamizador convidado.
Tem uma grande experiência como consultor empresarial e sistêmico. Trabalha em
muitas empresas tanto a nível nacional como internacional.
É Master Trainer Certificado por INFOSYON (International Forum for System
Constellations in Organizations) e especialista na metodologia Systemic
Management.
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Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

ORGANIZADORES E APOIO ÀS AULAS

Daniele Tedesco

Formada em Psicologia, é
Terapeuta Integrativa com diversas

formações no segumento e
Consteladora Sistêmica, com mais

mais de 15 anos de atuação.
Formada por Cecilio Fernández

Regojo, sendo a primeira brasileira
capacitada por ele e única

brasileira certificada pela Infosyon.
Palestrante de Constelações

Sistêmicas, tanto com enfoque
familiar quanto organizacional e
Professora de Constelações em

diversas Universidades.
 Co-fundadora da Systemic School.

Gabriel Buffe de Mello

Administrador de Empresas,
especialista em Estratégia,

Marketing e Gestão com 15 anos de
atuação. formado em Constelações
Sistêmicas por Daniele Tedesco e
em Constelações Organizacionais

por Cecilio Fernández Regojo.
Também possui formação em

terapias integrativas.
Atualmente realiza mentorias

de âmbito profissional e de carreira
e projetos de Consultoria Sistêmica.

Co-Fundador e Diretor Geral da
Systemic School.
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Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

Veri Fraga Vivi Feijó

Responsáveis pelo atendimento aos alunos desde a Inscrição
até a organização da logística de aula, detalhes, dos

deliciosos coffee-breaks até a confecção dos desejados
certificados, além de muitos outros detalhes para fazer com

que a experiência dos alunos sejam as melhores. 
Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar me contato

conosco e elas irão atender vocês com a maior cordialidade,
simpatia e competência!

Jaque Lima

ATENDIMENTO AO ALUNOS

Systemic School Daniele Tedesco
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Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

Serão 9 dias de aulas ministradas pelo Cecilio Fernández Regojo e o décimo e último
dia de aula exclusivamente prática ministrada por Daniele Tedesco e Gabriel Buffe
de Mello.

APOIO AOS ALUNOS
Durante todo o período do Curso, nossa equipe estará presente em todos as aulas
para dar suporte no que for necessário, mas antes de elas começarem, você
também pode entrar em contato conosco por e-mail, WhatsApp ou telefone mesmo.
Havendo qualquer dúvida sobre o curso, questões administrativas, financeiras,
organização ou qualquer outro aspecto, estaremos ao dispor

CONDUÇÃO DAS AULAS

Recebe o certificado de conclusão do curso todo aluno que tiver presença
confirmada em mais de 90% das aulas.

CARGA HORÁRIA
São 80 horas / aula.

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

CERTIFICAÇÃO

A QUEM É DIRECIONADO O CURSO:
Administradores, Economistas, Psicólogos, Advogados, Engenheiros, Profissionais de
TI, Coaches, Empresários, Empreendedores e Gestores de Negócios de qualquer
porte, Gestores de Pessoas, Terapeutas que utilizam Constelações como ferramenta
e  interessados em dominar as Constelações Sistêmicas voltadas ao ambiente
Organizacional, Profissional e de Carreira, seja para utilização própria ou com seus
clientes. Não há qualquer restrição com relação a formação ou experiência.
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INFORMAÇÕES GERAIS

São 10 dias consecutivos de curso
    Início: 15 de julho
   Término: 24 de julho

Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

DATAS

Nos dias de semana, das 9h30 às 18h30. 
No final de semana, a aula começa às 9 horas e finaliza às 17h30.

HORÁRIOS

LOCAL
ESPM - Escola Superior de Publicidade e Marketing
Rua Guilherme Schell, 350  - Prédio B - Sala 51

O intervalo para almoço (não incluso no valor do curso) iniciará entre 12h e 13h. 
Nossa equipe dará orientações e fornecerá opções de locais para almoço.

ALMOÇO

COFFEE BREAK
Coffee Break (incluso no valor) de 15 minutos para dar aquele respiro no meio da
manhã e da tarde. 
Água e o café disponíveis o dia todo!  

ESTACIONAMENTO
Há estacionamento disponível em prédio-garagem ao  lado da ESPM, pelo valor de
R$ 8,00 para cada 6 horas de uso

Systemic School Daniele Tedesco
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Curso de Constelações Organizacionais com Cecilio Fernández Regojo

INVESTIMENTO

R$ 5.990,00
R$ 998,33

À Vista de
Em até 6x sem juros de

BOLETO BANCÁRIO

CARTÃO DE CRÉDITO*

Em até 12x de R$ 540,83

INSCRIÇÕES

ACESSE O SITE
www.systemicschool.com

Oferecemos duas formas de realizar o pagamento:  Boleto bancário,
em até 6 parcelas iguais e sem juros, totalizando R$ 5.990,00;
Utilizando cartão de crédito, R$ 6.490,00, em até 12 parcelas,

Qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos
nossos canais de atendimento.

contato@systemicschool.com

51  99167-5151

/thesystemicschool

@systemicschool
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