Cartilha condução
dos cursos oficiais
da UNAT-BRASIL
SE SOU MEMBRO CERTIFICADO, MEMBRO DIDATA EM FORMAÇÃO OU MEMBRO DIDATA,
O QUE PRECISO SABER ANTES DE PROGRAMAR A FORMAÇÃO DE UMA TURMA
AO FACILITAR O CURSO OFICIAL AT-101 DA UNAT.

SOU UNAT
BRASIL

Como um Membro eu devo
estar em dias com as minhas
obrigações com a
UNAT-Brasil de acordo com
a minha categoria.

É Importante estar
alinhado com o meu
Supervisor caso eu seja
um Membro Certificado e
ou Membro Didata em
Formação.

Ebaaa! Vou
ministrar um
AT-101

O QUE ME
DIRECIONA?

Que legal, tenho o Manual de
Normas e Procedimentos da
UNAT-BRASIL com o qual
posso me basear e estruturar
meu curso, garantindo assim o
padrão de qualidade e a
certificação do mesmo.

Duração exigida do
curso AT-101:
Mínima: 12 horas.
Máxima: 20 horas.

Cartilha condução
dos cursos oficiais
da UNAT-BRASIL

Quais são meus objetivos
facilitando o AT 101

a)

Divulgar a Análise Transacional para o grande público.

b) Estimular, de forma ética e científica, o interesse pela Análise
Transacional.
c) Informar os conceitos básicos da Análise Transacional e da sua
utilização na compreensão do comportamento humano.
d) Informar sobre a utilização da Análise Transacional nos seus vários
campos de aplicação.
e) Informar sobre o processo de certificação junto à UNAT-BRASIL.

MINHA
DIVULGAÇÃO
DO AT-101

Posso utilizar o layout oficial da UNAT-BRASIL.
Também posso criar o material com minha
identidade.
Devem constar no material de divulgação:
a logomarca da
UNAT-BRASIL. (verifico os detalhes no Manual
de Normas da UNAT), e
Nome completo do(s) facilitador(es) e qual(is)
é(são) a(s) categoria como Membro(s) da
UNAT-BRASIL.

Caso eu tenha dúvidas poderei
entrar em contato com a Diretoria
de Comunicação da
UNAT-BRASIL que estará apta a me
orientar.

Cartilha condução
dos cursos oficiais
da UNAT-BRASIL

Ao concluir o curso AT-101:

Recolherei para a UNAT-BRASIL 2% do valor
cobrado dos participantes.
Encaminharei o comprovante do depósito ou pix à
diretoria financeira no seguinte email:
financeiro@unat.org.br
Solicitarei os certificados no site da UNAT-BRASIL,
no link: solicitação de certificados.

Cartilha condução
dos cursos oficiais
da UNAT-BRASIL
SE SOU MEMBRO DIDATA EM FORMAÇÃO OU MEMBRO DIDATA,
O QUE PRECISO SABER ANTES DE PROGRAMAR A FORMAÇÃO DE UMA TURMA
AO FACILITAR O CURSO OFICIAL AT-202 DA UNAT-BRASIL.

Como um Membro Didata ou
Membro Didata em Formação,
eu devo estar em dia, com as
minhas obrigações com a
UNAT-Brasil,
de acordo com a minha
categoria.

SOU UNAT
BRASIL

Ebaaa! Vou
facilitar o
AT-202

É Importante estar alinhado com o
meu Supervisor caso eu seja um
Membro Didata em Formação.

O QUE ME
DIRECIONA?

Como um Membro Didata ou
Membro Didata em Formação
Direciono a minha atuação no Manual
de Normas e Procedimentos e no
Estatuto da UNAT-BRASIL

Duração exigida do
curso AT-202:
Mínima - 480hs/aula

Distribuição das horas:
Teoria geral da AT- 286hs/aula.
Ética geral e profissional - 24hs/aula.
Metodologia de pesquisa científica - 50hs/aula.
Teoria da área específica de aplicação - mínimo de
120hs/aula
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da UNAT-BRASIL
O curso AT 202 – Formação em Análise Transacional será desenvolvido de acordo com o
Programa constante no Manual de Normas e Procedimentos
(o que inclui horas de supervisão, horas de psicoterapia e o processo de certificação)
deverá capacitar o profissional para:

a)

Compreender a visão do ser humano e das relações através dos princípios da

Análise Transacional.
b)

Conhecer a teoria e a prática da Análise Transacional.

c)

Praticar adequada e eticamente a Análise Transacional em sua área

profissional: Psicoterapia, Organizacional, Educacional, Jurídica, Ciências da
Saúde ou outras Áreas.
d)

Facilitar o curso de Introdução à Análise Transacional - AT 101

e)

Refletir sobre as novas contribuições e avanços da Análise Transacional.

f)Conhecer-se através do referencial da Análise Transacional.
g)

Certificar-se Analista Transacional pela UNAT-BRASIL.

Minha
Divulgação

Posso utilizar o layout oficial da UNATBRASIL.
Também posso criar o material com minha
identidade.
Devem constar no material de divulgação:
a logomarca da
UNAT-BRASIL(ver detalhes no Manual) e
Nome completo do(s) facilitador(es) e
qual(is) é(são) a(s) categoria(s) como
Membro(s) da UNAT-BRASIL.

Caso eu tenha dúvidas poderei
entrar em contato com a
Diretoria de Comunicação da
UNAT-BRASIL que estará apta
a me orientar.

Cartilha condução
dos cursos oficiais
da UNAT-BRASIL

Minha condução como
organizador/facilitador do
curso AT-202

Inscreverei ou solicitarei aos participantes que se inscrevam como membros associados
da UNAT-BRASIL, informando que deverão pagar a anuidade até o final do curso ou
das etapas de certificação.
Caso não deseje continuar como membro da UNAT-BRASIL, orientarei ao meu aluno
que o mesmo precisará enviar um email, para a diretoria administrativa no seguinte
endereço: administrativo@unat.org.br solicitando o desligamento.
Cadastrarei cada nova turma no site da UNAT-BRASIL, na central do associado,
“Cadastro de turmas AT 202”.
Enviarei para a Diretoria de Docência as informações abaixo:
·Nome completo dos participantes.
·Data do inicio do curso e data final do curso.
·Valor cobrado dos participantes.
Recolherei mensalmente para a UNAT Brasil 2% do valor cobrado dos participantes, via
transferência bancária e ou pix e o comprovante enviarei ao e-mail:
financeiro@unat.org.br.
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da UNAT-BRASIL
Minha condução como
Organizador/Facilitador do
curso AT-202

Orientarei aos alunos em curso de que
deverão realizar sob a condução do
Supervisor Principal o mínimo de:
50hs de Supervisão, contemplando
análise e discussão da sua prática com
a AT em situações reais de trabalho.

Orientarei o aluno que durante a
formação, o mesmo deverá realizar,
no mínimo 50hs de psicoterapia
individual e ou grupal com Analista
Transacional Certificado pela
UNAT-BRASIL.

Solicitarei os certificados no
site da UNAT-BRASIL, no link:
solicitação de certificados.

Cartilha condução
dos cursos oficiais
da UNAT-BRASIL
SE SOU MEMBRO DIDATA EM FORMAÇÃO OU MEMBRO DIDATA,
O QUE PRECISO SABER ANTES DE PROGRAMAR A FORMAÇÃO DE UMA TURMA
AO FACILITAR O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ANÁLISE TRANSACIONAL.

SOU UNAT
BRASIL

É Importante estar
alinhado com o
meu Supervisor
caso eu seja
Membro Didata
em Formação.

Como um Membro Didata,
ou Membro Didata em
Formação,
eu devo estar em dia, com as
minhas obrigações com a
UNAT-Brasil,
de acordo com a minha
categoria.

Vou conduzir
a Pós em AT
O QUE ME
DIRECIONA?

Direciono toda a minha
atuação no Manual de
Normas e Procedimentos e
no Estatuto da
UNAT-BRASIL e também às
normas regidas pelo
contrato firmado com a
Faculdade parceira que
chancelará o curso de Pós
graduação Lato Sensu em
AT.

Duração exigida do
curso de Pós Graduação
Lato Sensu em AT:
360horas/aula

Distribuição das horas:
Teoria Geral da AT- 286hs/aula.
Ética Geral e Profissional - 24hs/aula.
Metodologia de Pesquisa científica - 40hs/aula.
Supervisão do Trabalho de Conclusão de curso - 10hs/aula

Cartilha condução
dos cursos oficiais
da UNAT-BRASIL

Estou ciente de que os objetivos do curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Análise Transacional são os seguintes:

a)

Aplicar a AT em sua área de atuação profissional.

b)

Aplicar a AT no exercício da cidadania, promovendo a saúde integral na

comunidade em que está inserido.
c)

Compreender a visão do ser humano e das relações através dos princípios

da Análise Transacional.
d)

Conhecer a teoria da Análise Transacional.

e)

Refletir sobre as novas contribuições e avanços da Análise Transacional.

Minha
Divulgação

Posso utilizar o layout oficial da
UNAT BRASIL, e também posso criar
o material com minha identidade.
Devo apresentar no material de
divulgação a logomarca da
UNAT-BRASIL(ver detalhes no
Manual) e a Logomarca da Faculdade
Parceira (solicitar à Diretoria de
Docência e Certificação)
Nome completo dos facilitadores e
qual é minha categoria como
Membro da UNAT-BRASIL.

Caso eu tenha dúvidas poderei
entrar em contato com a
Diretoria de Comunicação da
UNAT-BRASIL que estará apta
a me orientar.

Cartilha condução
dos cursos oficiais
da UNAT-BRASIL

Minha condução como organizador/facilitador do curso
Pós Graduação Lato Sensu em Análise Transacional

Entrarei em contato com a Diretoria de Docência e Certificação: docência@unat.org.br para
analisar/dialogar a respeito dos procedimentos.
Cumprirei e farei cumprir a legislação vigente, as normas e o Regimento da Faculdade parceira da
UNAT-BRASIL, responsável pela chancela do curso de Pós.
Enviarei à Faculdade parceira todos os documentos pessoais dos alunos, tais como: ficha de
inscrição, cópia do CPF, cópia do Registro Geral, cópia histórico escolar da graduação, cópia da
certidão de nascimento ou casamento, cópia do diploma de graduação, cópia do título de eleitor e
uma fotografia recente 3x4, diários de classe de cada curso, com o registro de frequência, notas e
disciplinas ministradas;
Arrecadarei todas as mensalidades e taxas (inscrições, declarações, históricos escolares, certificados,
certidões, etc.) educacionais cobradas dos alunos.
Estarei apto a gerir operacionalmente as atividades locais, tais como cobrança de alunos, pagamento
de professores etc.
Me responsabilizarei por todas as despesas operacionais dos cursos, inclusive pelo traslado de
professores da cidade de origem até a sede do curso, se for o caso.
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da UNAT-BRASIL

Minha condução como organizador/facilitador do curso
Pós Graduação Lato Sensu em Análise Transacional

Inscreverei ou solicitarei aos participantes que se inscrevam como membros associados da UNATBRASIL, informando que deverão pagar a anuidade até o final do curso ou das etapas de
certificação.
Caso não deseje continuar como membro da UNAT-BRASIL, orientarei ao meu aluno que o mesmo
precisará enviar um email, para a diretoria administrativa no seguinte endereço:
administrativo@unat.org.br solicitando o desligamento.
Elaborarei, semestralmente, e ao final dos cursos, relatórios dos quais constarão a relação dos alunos
matriculados e relação de alunos pagantes e não pagantes;
Cadastrarei cada nova turma no site da UNAT-BRASIL, na central do associado.
Enviarei para a Diretoria de Docência as informações abaixo:
Nome completo dos participantes.
·Data do inicio do curso e data final do curso.
·Valor cobrado dos participantes.
Recolherei mensalmente para a UNAT Brasil 2% do valor cobrado dos participantes, via transferência
bancária e ou pix, e o comprovante enviarei juntamente com uma planilha contendo os nomes dos
alunos e o valor do repasse da cada aluno para a Diretoria financeira para o e-mail:
financeiro@unat.org.br.
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