Prezado (a) Aluno (a)
REF.- “CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSTELADOR FAMILIAR”

OFÍCIO 002 DE 26/01/2.018.
Serve o presente para tornar público a criação do Curso de Pós-Graduação, Lato Sensu, em nível
de Especialização, denominado CONSTELAÇÃO FAMILIAR HELLINGER, devidamente cadastrado
no Sistema e-MEC sob. Número 77.982, nesta data.
A Faculdade Innovare, única e exclusiva representante da HELLINGER SCHULE e da HELLINGER
SCIENCIA no Brasil, após o grande sucesso dos cursos em andamento de Pós-Graduação “Direito
Sistêmico” e de “Pedagogia Sistêmica”, todos com o exclusivo enfoque de Bert Hellinger, tem a
imensa satisfação de poder oferecer agora a primeira Pós-Graduação Brasileira em Constelações
Familiares, em parceria oficial com a Hellinger da Alemanha, e sob sua rigorosa supervisão,
garantindo assim, a inigualável e insubstituível autenticidade vinda da fonte de Bert Hellinger.
Como todos os cursos de formação da Hellinger, ministrados em parceria por docentes Alemães
e Brasileiros, tendo sua formação “Básica”, consistente dos 06 (seis) primeiros módulos, em
chamado “Tronco Comum de Formação”, possibilita oferecer à todos os alunos de Constelações
Familiares, das turmas em formação pela Hellinger / Faculdade Innovare, que tenham graduação
acadêmica, o aproveitamento das 96hs (noventa e seis horas), já cursadas, para o curso de PósGraduação em Constelações familiares, ora criado, devendo assim completarem as 264hs
(duzentas e sessenta e quatro horas) faltantes, consistentes dos módulos de 07 a 18, conforme
disponibilidade de vagas, e em estrito cumprimento à todas as formalidades legais exigidas para
os cursos regulares de Pós-Graduação.
Os interessados deverão entrar com contato com nossa secretaria acadêmica para a juntada dos
documentos adicionais necessários à formalização de suas matrículas para o Cursos de PósGraduação.
Sem mais,
São Paulo, 26 de Janeiro de 2018.
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