PROGRAMA PEDAGOGIA SISTÊMICA

no Brasil

Módulo 1:
Contexto geral da Pedagogia Sistêmica
02 – 03 set 2017 Módulo

Profº Alfonso

Profª Angélica

Malpica Cárdenas

Olvera García

Engenheiro químico com especialização em finanças e
formação docente, mestre em pedagogia sistêmica pela
CUDEC, sócio fundador e presidente corporativo do Grupo
CUDEC, palestrante internacional de Gestão Sistêmico e
Pedagogia Sistêmica CUDEC. Reconhecido como Doutor
Honoris Causa durante a cúpula ibero-americana em honra
a qualidade educacional. Nomeado como catedrático
honorável da Universidade de Arezzo de Milão – Itália. Formado por
Bert e Sophie Hellinger como Coaching Sistêmico Empresarial e
Terapia Familiar Sistêmica.

Líder da Pedagogia Sistêmica CUDEC, com o enfoque de Bert
Hellinger, em nível internacional. Estudou engenharia química
na UNAM e licenciatura em ciências humanas na ASEC SOR
JUANA (CUIH). Pós-graduada em formação de docentes e
Mestre em Pedagogia Sistêmica CUDEC pela Universidade
Multicultural do Grupo CUDEC. É historiadora e terapeuta
sistêmica em constelações familiares. Conta com formação em
gestalt, programação neurolinguística, psicologia transpessoal
e psicologia comunitária. Também tem aplicado na educação ,
seus conhecimentos da terapia breve estratégica de G.
Nardone. Colaboradora e discípula de Bert e Sophie
Hellinger.

Módulo 2:
Cores do talento
21 – 22 out 2017

Profº Fernando
Cañizales

Formado em ciências da comunicação e engenharia eletrônica e telecomunicações pela Universidade Del Valle do México.
Pós-graduado em pedagogia sistêmica CUDEC. Certificado
pela Hellinger Sciencia por seus treinamentos internacionais
intensivos realizados no México. Docente há mais de 19 anos
no Colégio Multicultural do Grupo CUDEC. Coordenador do
Colégio do Grupo CUDEC das turmas do vespertino por 06 anos,
vice-diretor do ensino médio e diretor de desenvolvimento
cultural e desportivo. Atualmente é palestrante internacional de
pedagogia sistêmica CUDEC.

Módulo

Profª Angélica

Malpica Olvera
Licenciada em ciências da educação com habilitação em
psicopedagogia, pós-graduada em estratégias psicopedagógicas
pela ULSA. Mestre em pedagogia sistêmica, pela Universidade
Multicultural do Grupo CUDEC, conta também com formação em
constelações familiares. Palestrante internacional em constelações
familiares e pedagogia sistêmica CUDEC. Em nível corporativo, é
diretora de pesquisa educacional e soluções estratégicas.
Co-autora do livro “As cores do Talento”, onde descreve a
dinâmica da personalidade, implicações e características das
10 cores do talento e estratégias altamente eficientes para
potencializá-las, pela Hellinger Sciencia.
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Módulo 3:
A família e a Escola, redes de intercâmbio
sistêmico fenomenológico

25 – 26 nov 2017

Módulo

Profº Fernando

González

Licenciado em ciências biológicas, pós-graduado em ciências
ambientais pela Universidade Complutense de Madri (IUCA).
Mestre em pedagogia sistêmica CUDEC pela Universidade
Multicultural do grupo CUDEC. Estudou gestalt no instituto de
psicoterapia emocional e técnicas de grupo. Tem formação em
orientação sistêmica familiar, biologia do comportamento e
psicologia cognitiva. É formador de formadores em pedagogia
sistêmica CUDEC e constelações familiares da Hellinger
Sciencia. É docente e diretor do Colégio do Grupo CUDEC e
docente internacional de pedagogia sistêmica CUDEC e de
constelações familiares.

Módulo 4:
Os vínculos na escola e na família
17 – 18 fev 2018

Módulo

Profª Elisa

Cabrera

Bióloga pela escola nacional de ciências biológicas do IPN.
Mestre em pedagogia sistêmica CUDEC pela Universidade
Multicultura do Grupo CUDEC. Pós-graduada em desenvolvimento
educacional de adolescentes durante as etapas da educação
básica e média básica. Sua carreira acadêmica teve como base o
Grupo CUDEC. Coordenadora do laboratório de ciências, assessora
da academia de ciências experimentais e vice-diretora acadêmica
do ensino médio. Desde 2009 é diretora do Domus CUDEC Extensão
Universitária, plataforma que a tem permitido ser docente internacional
em formações à distância em todo México, Colômbia, Espanha, Chile,
Venezuela, Porto Rico e República Dominicana.

Módulo 5 :

Os filhos invisíveis na educação

24 – 25 mar 2018

Módulo

Profª Elizabeth

González

Licenciada em psicologia pela FES Iztacala, Mestra em pedagogia sistêmica CUDEC, estudou os graduados terapia familiar
(UNAM), terapia de casal, interpretação de provas psicológicas,
graduada em qualidade e em constelações familiares. Atualmente é
docente da Pós-graduação e do Mestrado em pedagogia sistêmica
CUDEC. Coordenadora acadêmica de plataforma na licenciatura em
psicologia, módulo verão.
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Módulo 6:

Residencial (Imersão Vivencial)

28 – 30 abr 2018

Residencial

Profª. Angélica

Olvera García

Líder da Pedagogia Sistêmica CUDEC, com o enfoque de Bert
Hellinger, em nível internacional. Estudou engenharia química
na UNAM e licenciatura em ciências humanas na ASEC SOR
JUANA (CUIH). Pós-graduada em formação de docentes e
Mestre em Pedagogia Sistêmica CUDEC pela Universidade
Multicultural do Grupo CUDEC. É historiadora e terapeuta
sistêmica em constelações familiares. Conta com formação em
gestalt, programação neurolinguística, psicologia transpessoal
e psicologia comunitária. Também tem aplicado na educação ,
seus conhecimentos da terapia breve estratégica de G.
Nardone. Colaboradora e discípula de Bert e Sophie
Hellinger.

¡Obrigado!

