
Docência e Certificação em Análise Transacional 
O Curso Introdutório à Análise Transacional, originalmente designado de 101, 
é um curso informativo que apresenta os conceitos básicos da Análise 
Transacional e deve ter, no mínimo, doze horas. Tem por objetivo divulgar a 
Análise Transacional ao grande público e estimular, de forma ética e científica, 
o interesse pela teoria. 

É reconhecido pelas entidades de Análise Transacional quando ministrado por 
Analista Transacional Certificado, Didata em Formação ou Didata 
Reconhecido pela UNAT-BRASIL e de acordo com o Programa Oficial 
constante no Manual de Normas e Procedimentos da entidade. 

Tendo feito o 101, a pessoa está habilitada a inscrever-se na UNAT-BRASIL 
como Membro Associado e, tendo curso superior, ingressar efetivamente no 
Processo de Formação (Programa 202), em sua área específica de habilitação, 
tornando-se Membro Regular da Associação. 

O Programa 202 tem duração aproximada de três anos e inclui a teoria da 
Análise Transacional, estudos comparativos de Análise Transacional com 
outras teorias da área específica de atuação, aplicação da teoria de Análise 
Transacional, ética profissional e supervisão. Tem por objetivo preparar o 
profissional para aplicar a teoria em seu campo de atividade: Clínica, 
Organizacional, Educacional ou outras áreas. Este curso é ministrado por 
Membro Didata ou Membro Ditada em formação sob supervisão. 

O Programa de Formação Didática (303) é dirigido ao Membro Certificado que 
deseja facilitar a formação de Analistas Transacionais. ���Tem por objetivo 
preparar Analistas Transacionais Didatas na sua área de certificação. Está 
aberto a Analistas Certificados que tenham sido aprovados no Seminário de 
Endosso de Didatas. 

Em seu currículo, são abordados temas como teoria avançada de Análise 
Transacional, técnicas avançadas de aplicação à área específica, técnicas de 
ensino e supervisão, ética e prática profissionais, história da Análise 
Transacional e das organizações internacionais e nacional, organização e 
filosofia de Programas de Formação de Analistas Transacionais e produção 
teórica pessoal.���É ministrado por Membro Didata da UNAT-BRASIL. 

Os exames de certificação e didática, bem como o Seminário de Endosso de 
Didatas seguem uma série de requisitos constantes no Manual de Normas e 
Procedimentos da UNAT-BRASIL, à disposição na secretaria da entidade. ���Nos 
CONBRAT, Encontros Nacionais dos Analistas Transacionais, são realizados 
os exames orais da UNAT-BRASIL para Membro Certificado e Membro 
Didata.	  


