Especialização em Ontopsicologia

Curso de Pós-graduação

Especialização em Ontopsicologia
Curso pioneiro e exclusivo de Pós-Graduação no Brasil que capacita o aluno ao
conhecimento ontopsicológico, tanto em seus aspectos teóricos, quanto na
sua aplicabilidade prática. As aulas são ministradas por docentes brasileiros e
internacionais, com larga formação na metodologia ontopsicológica, cada um
em sua respectiva área de especialização e atuação proﬁssional, permitindo
evidenciar o caráter interdisciplinar da ciência ontopsicológica e sua eﬁcácia na
resolução das problemáticas humanas.
A Ontopsicologia é uma ciência que nasceu há mais de 40 anos, fruto do estudo,
formação intelectual, produção cien�ﬁca e ﬁlosóﬁca do Acadêmico Professor
Antonio Meneghetti, seu fundador e máxima expressão. Esta ciência deu um
passo além ao formalizar um método no qual o homem pode desenvolver um
conhecimento reversível com a realidade. Desse modo, neste curso, pode-se
aprender, desenvolver e gerir o conhecimento autêntico do ser humano, nas
mais diversas áreas de atuação humanista-proﬁssionais.

AULAS COM PROFESSORES
BRASILEIROS, INTERNACIONAIS
E VIDEOCONFERÊNCIAS EXCLUSIVAS
DO ACAD. PROF. ANTONIO MENEGHETTI
As aulas realizadas no Recanto Maestro,
com periodicidade mensal, são
ministradas por professores de excelência
com formação intelectual e resultado
prático na aplicação da metodologia
ontopsicológica.

SEMINÁRIOS ESPECIAIS
INTERNACIONAIS
Por meio da AMF e da Fundação Antonio
Meneghetti, os alunos têm a oportunidade
de realizar viagens de formação em eventos
de vanguarda, nas maiores sedes da ciência,
da cultura e da educação internacionais.
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A Ontopsicologia é uma ciência interdisciplinar e epistêmica que analisa o valor
positivo e criativo presente em cada ser humano. É o estudo da lógica do homem
sadio, responsável e ar�ﬁce positivo da própria vida e, como consequência, do
bem estar e evolução do contexto em que atua. E o curso de Pós-graduação
em Ontopsicologia possibilidade o estudo sistemático da teoria e metodologia
ontopsicológicas, com seus diferentes instrumentos de análise, intervenção e
aplicações.

Objetivo Geral:

AULAS DE APLICAÇÃO
PRÁTICA DA METODOLOGIA

Aprofundar o estudo teórico-prático da ciência ontopsicológica, que tem por
objetivo formar o técnico de veriﬁcação do nexo ontológico, individuo dotado
de racionalidade capaz de obter reversibilidade entre conhecimento da causa e
diretividade sobre o resultado.

Além do estudo teórico da ciência
ontopsicológica, os alunos têm a
oportunidade de vivenciar na prática a
aplicação dos instrumentos de análise e
intervenção da Ontopsicologia.

Objetivos Especíﬁcos:
> Apresentar aos alunos o instrumental teórico e prático aplicado da Ontopsicologia;
> Proporcionar aos discentes conhecimentos relativos à estrutura e dinâmica do ser
humano, a ﬁm de que possa avançar na compreensão de si mesmo e das pessoas
com quem convive;
> Conhecer as habilidades e competências necessárias a um técnico que seja capaz
de colher o nexo ontológico nas diferentes esferas da atuação humana;
> Produzir trabalhos de pesquisa de forma a gerar novos conhecimentos a serem
aplicados nas mais diversas áreas de atuação humanista-proﬁssionais.

VASTA LITERATURA DA
CIÊNCIA ONTOPSICOLÓGICA
O curso é baseado no Manual de
Ontopsicologia, obra que abrange
toda a teoria ontopsicológica, e nos
demais livros da ciência ontopsicológica
que descrevem suas descobertas,
instrumentos de análise, instrumentos de
intervenção e aplicações.
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Ontopsicologia

Uma ciência em prol
da inteligência humana
“O que é a Ontopsicologia? A Ontopsicologia é uma ciência, uma teoria, um
conhecimento existencial, que se interessa por como o homem objetiva a si
mesmo e o próprio mundo. Esta teoria deﬁnida Ontopsicologia dá a visão, dá a
própria atitude de como colher o homem e o seu mundo, o homem e a sua vida.
Consequentemente, a Ontopsicologia é um conhecimento, uma teoria, uma
ciência interdisciplinar, que posiciona a própria metodologia a serviço, à
disposição da Medicina, da Filosoﬁa, da Economia, da Política, da Estética, e a
tudo o que diz respeito à criatividade inventiva do homem em relação ao próprio
mundo e à própria sociedade.
A Ontopsicologia revê, requaliﬁca a posição de responsabilidade e de realização
do homem enquanto tal, do homem no seu posicionamento natural, original,
de princípio. Uma ciência que quer ser funcional ao humano enquanto tal,
ao homem integral, com seus valores integrais. Valores que sejam funções
ao restabelecimento da identidade do ser humano e, consequentemente,
da funcionalidade da natureza humana, no fazer, no processo, no progresso,
na ordem, da especiﬁcidade como homem – homem por como a natureza o
registra, o pensa, o constitui. Portanto, entramos diretamente em uma forma
a priori, por como a natureza já escreve o homem. Redescobrir o homem para
além das próprias epochés, das próprias fenomenologias: quem é o homem
humano.” (Antonio Meneghetti, Recanto Maestro, 2001)

Acad. Prof. Antonio Meneghetti
Um curso idealizado pelo Acadêmico Professor Antonio Meneghetti (19362013), fundador da Ciência Ontopsicológica, fundador e patrono da Faculdade
Antonio Meneghetti e da Fundação Antonio Meneghetti Pesquisa Cien�ﬁca
Humanista Cultural Educacional. Cientista de atuação internacional com rara
formação, sempre primou por uma educação superior que resgatasse os valores
humanistas das primeiras universidades, através da formação de pessoas a ﬁm
de se tornarem uma evidência de que o homem pode ter uma vida saudável,
produtiva, realizada de modo integral: pessoas que sejam uma real semente da
inteligência humana no mundo contemporâneo.

Scientia vitae salus hominis est.
A ciência da vida é a saúde do homem.
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ONTOPSICOLOGIA
Ciência

O que este curso de especialização oferece?
A Ciência Ontopsicológica, estudada no Curso de Especialização, fornece um
conhecimento, uma atitude crítico-racional que reposiciona o aluno conforme
o princípio de natureza enquanto humano. Uma vez colhido este princípio,
este critério autêntico, se faz as diversas aplicações. Esta é a especiﬁcidade, em
sentido deﬁnido, da Ontopsicologia, que permanece um conhecimento apriórico
do homem em função do homem.

FIM

OBJETO

MÉTODO BILÓGICO

A�vidade
psíquica

O diferencial do curso está fortemente embasado na aplicação da metodologia
ontopsicológica que fornece as bases para a atuação pessoal e proﬁssional, em
consonância com o que constitue a essência do ser humano. Um curso para
aqueles que buscam uma formação que os habilite a uma atuação competente
e competitiva nas complexas relações da sociedade no mundo contemporâneo.

Processo racional
indu�vo-dedu�vo com novidade dos
princípios complementares do
C.S., E.S.O., M.D.D.

DESCOBERTAS

DEMONSTRAÇÃO

- Em Si ôn�co
- Campo Semân�co
- Monitor de Deﬂexão

- Desaparecimento do sintoma
ou do problema
- Desenvolvimento do sujeito
no plano da funcionalidade
integral a si mesmo na
globalidade existencial

CRITÉRIO
Em Si ôn�co segundo as 15 fenomenologias
homologado em situação histórica
entre as quais presentes ao menos:
- iden�dade (ISO)
- u�litarismo
- funcionalidade

Grade Curricular
Disciplinas

Reportar a lógica do Eu
à lógica do Em si ôn�co
para consen�r
a realização

O homem escolhe com base na sua identidade
o que é útil a funcionalidade da sua
individualidade histórica

C.H.

Background Histórico à Ciência Ontopsicológica
Nascimento e função da Ontopsicologia
A Estrutura Cien�ﬁca da Ontopsicologia
As Descobertas da Ontopsicologia: Em Si ôntico
As Descobertas da Ontopsicologia: Monitor de Deﬂexão
As Descobertas da Ontopsicologia: Campo Semântico
A Estrutura da Personalidade segundo a Ótica Ontopsicológica
Instrumentos de Análise da Ontopsicologia
Instrumentos de Intervenção: Psicoterapia e Consultoria
Instrumentos de Intervenção: Consultoria Empresarial e Isomaster
Instrumentos de Intervenção: Imagogia, Cinelogia e Psicotea
Instrumentos de Intervenção: Residence e instrumentos de base psicocorpórea
Psicossomática na Ótica Ontopsicológica
Pedagogia Ontopsicológica
Filosoﬁa Ontopsicológica
OntoArte: o Em Si da Arte
O Nexo Ontológico na Fenomenologia das Ciências
Síntese Prospectiva sobre a Visão Ontopsicológica
Métodos de Pesquisa Cien�ﬁca
Módulo de Revisão preparatório ao exame oral I
Módulo de Revisão preparatório ao exame oral II

20
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
16
16
10
18
14
18
18

Carga Horária Obrigatória

360

Trabalho de Conclusão
Seminários Especiais Internacionais (opcional)

10
30

TOTAL

400

VISÃO
O homem protagonista responsável,
baseado em uma virtualidade capaz
de atuação pessoal no ser

DINÂMICA
- Relação Em Si, Eu a priori,
Eu lógico-histórico
- Relação, m.d.d., matriz reﬂexa,
complexos, estereó�pos, memes,
Eu lógico-histórico

INSTRUMENTOS
ANÁLISE

INTERVENÇÃO

- Anamnese linguís�ca e
biograﬁa histórica
- Sintoma ou problema
- Fisiognomica-cinésico-proxêmica
- Sonho
- Campo Semân�co
- Resultado

- Psicoterapia individual e de grupo
- Consultoria de auten�cação
- Consultoria empresarial
- Imagogia
- Cinelogia
- Psicotea
- Melolís�ca, melodance,
hidromúsica solar
- Residence
- Isomaster

(diagnose)

APLICAÇÕES
Áreas de intervenção
humanista proﬁssionais
- Psicossomá�ca
- Pedagogia
- Psicologia do líder
- OntoArte
- Esté�ca
- É�ca
- Direito
- Meta�sica existencial
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O que se estuda na Especialização?

Disciplinas e Conteúdos
Background Histórico à Ciência Ontopsicológica
Principais correntes da ﬁlosoﬁa, psicologia e sociologia propedêuticas ao
nascimento da Ontopsicologia; prospecto histórico-cien�ﬁco de Antonio
Meneghetti; Teorias do conhecimento.
Nascimento e função da Ontopsicologia
A insubstituível função da Ontopsicologia; como nasceu a Ontopsicologia; a
reimpostação crítica do conhecimento
O Novo Paradigma: a Estrutura Cien�ﬁca da Ontopsicologia
Ideograﬁa da Ontopsicologia; Exatidão do pesquisador para o exercício cien�ﬁco.

Instrumentos de Intervenção: Imagogia, Cinelogia e Psicotea
Imagogia: introdução ao instrumento; Aspectos metodológicos; Tipos de
imagogia; O processo interpretativo. Cinelogia: aspectos metodológicos;
O valor do ﬁlme para a cinelogia; O método de análise e veriﬁcação.
Psicotea: metodologia, descrição do teatro, resultados.
Instrumentos de Intervenção: Residence e instrumentos de base psicocorpórea
(Melolís�ca, Melodance e Hidromúsica Solar)
O Residence Ontopsicológico: metodologia, tipos e efeitos do residence.
Melolística: aspectos metodológicos; a função da melolística; níveis da
melolística; Melodance. Hidromúsica solar: aspectos metodológicos.
Psicossomá�ca na Ó�ca Ontopsicológica
O instrumento operativo; A neurose e a esquizofrenia; A psicossomática;
Os três tempos da psicossomática.

As Descobertas da Ontopsicologia: Em Si ôn�co
O Critério Epistêmico: O Em Si ôntico; O critério convencional e o critério de
natureza; O que é o Em Si ôntico e suas características.

Pedagogia Ontopsicológica
A criança como fenomenologia do espírito e autóctise histórica; Teleologia da
pedagogia; A responsabilidade como atuação personológica do ser; Individuação
e socialização; meta�sica da adolescência.

As Descobertas da Ontopsicologia: Monitor de Deﬂexão
O Processo Perceptivo Cognitivo e a distorção da percepção; Monitor de reﬂexão/
consciência; Monitor de deﬂexão.

Filosoﬁa Ontopsicológica
Visão ﬁlosóﬁca ontopsicológica; O existir ético do homem; A existência como
contradição do Ser; Fundamentos de ﬁlosoﬁa.

As Descobertas da Ontopsicologia: Campo Semân�co
O Campo Semântico; Modos do campo semântico; Fases de formalização do
campo semântico; Tipos de campo semântico.

OntoArte: o Em Si da Arte
Ontopsicologia e OntoArte; A motivação psicológica ao belo; Requisitos para a
compreensão da OntoArte; A função estética da OntoArte; O Em Si da Arte.

A Estrutura da Personalidade segundo a Ó�ca Ontopsicológica
A estrutura do homem; A dinâmica do Homem; O processo evolutivo – da díade
ao nascimento do Eu; O nascimento do Eu; Ciclo Biológico e Ciclo Psíquico; Como
reduzir em simplicidade prática o conhecimento ontopsicológico.

O Nexo Ontológico na Fenomenologia das Ciências
A crise das ciências de Husserl; A Ontopsicologia como nexo ontológico entre
as ciências.

Instrumentos de Análise da Ontopsicologia
O Método Ontopsicológico; Instrumentos de Análise da Ontopsicologia:
anamnese linguística e biograﬁa histórica, sintoma ou problema, ﬁsiognômica
cinésico proxêmica, sonho, campo semântico e resultados; O sonho e o método
ontopsicológico de interpretação onírica.
Instrumentos de Intervenção: Psicoterapia e Consultoria
A metodologia ontoterapêutica; Psicoterapia: objeto, método, instrumento,
critério e ﬁm; Psicoterapia assistencial e Consultoria de autenticação; A relação
psicoterapêutica; O processo ontoterapêutico; A resistência; O transfert;
Psicoterapia individual; Psicoterapia de grupo.
Instrumentos de Intervenção: Consultoria Empresarial e Isomaster
Consultoria empresarial ontopsicológica; A consultoria ontopsicológica ao líder
e à empresa; Isomaster; Deﬁnição da ﬁgura do líder; Características e formação
do líder.

Síntese Prospec�va sobre a Visão Ontopsicológica
A forma mentis da Ontopsicologia; Práxis do critério organísmico; A Constante H;
Imagem, alfabeto da energia; Signo e doença; Memética.
Métodos de Pesquisa Cien�ﬁca
Pressupostos teórico-práticos de trabalhos cien�ﬁcos; As diferentes fases da
prática da pesquisa cien�ﬁca (projeto e execução); Elaboração do projeto do
Trabalho de Conclusão de Curso.
Seminários Especiais Internacionais (opcional)
Participação em eventos que atendam à natureza e aos objetivos do curso,
complementando a formação constante das disciplinas da grade curricular, como,
por exemplo, Summer University of Ontopsychology, conferências e seminários
de Ontopsicologia.
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Um polo de desenvolvimento humano no

Centro Internacional de Arte e
Cultura Humanista Recanto Maestro
A Antonio Meneghetti Faculdade está localizada no campus Recanto Maestro.
A AMF é uma jovem instituição que nasceu em 2008 com muita solidez. Em
todos os seus cursos de graduação e pós-graduação, a consistência acadêmica
e atividades práticas caminham em conjunto com o diferencial da metodologia
ontopsicológica.
A AMF é resultado de um percurso de estudo, pesquisa e aplicação prática de
mais de 45 anos da Escola Ontopsicológica em todo o mundo. Conhecimento,
método e cultura a serviço da humanidade. Essa proposta é possível à nossa
Instituição de Ensino porque o ensino teórico está aliado à prática bemsucedida.
O Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro é
um local fundamentado em formação e desenvolvimento humanista, que
apresenta ao Brasil e ao mundo como – a partir do ser humano integral – a
ciência, a educação, o empreendedorismo e a cultura podem gerar crescimento
e evolução social. Idealizado pelo Acadêmico Professor Antonio Meneghetti
há 30 anos, foi reconhecido pela ONU por ser um local que une a formação
acadêmica, empreendedora e humanista de jovens, a promoção da cultura
humanista, o incentivo a novos negócios e ao empreendedorismo local,
exemplo de parceria público privada e de desenvolvimento sustentável, a partir
da aplicação da metodologia ontopsicológica.
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INFORMAÇÕES
faculdadeam.edu.br
INSCRIÇÕES
55 3289.1141 / 3289.1139 / 99624.7773

*Não estão inclusas as despesas de
hospedagem, transporte e alimentação.
Desconto pontualidade: 3% no boleto para
pagamento até a data do vencimento.

coordmba@faculdadeam.edu.br

Desconto especial para empresas, conforme o
número de participantes.

SOBRE O CURSO
Nível: Especialização Lato Sensu
Modalidade: Presencial
Carga horária total: 360 horas
Duração do curso: 2 anos

LOCAL
Centro Internacional de Arte e Cultura
Humanista Recanto Maestro, Restinga
Sêca-RS

INÍCIO DAS AULAS
3 de maio de 2019
PERIODICIDADE
Aulas uma vez ao mês: sexta-feira (tarde),
sábado (manhã e tarde) e domingo
(manhã).
PÚBLICO-ALVO
Professores, presidentes, diretores,
executivos, empresários e proﬁssionais
liberais.
INVESTIMENTO*
Valor total do curso: R$ 29.800,00
Formas de pagamento:
À vista – 5% de desconto
24 parcelas de R$ 1.242,00
28 parcelas de R$ 1.183,00
30 parcelas de R$ 1.112,00

HOSPEDAGEM
Hotel Capo Zorial
55 3289.1143
hotelcapozorial.com.br
Pousada e Restaurante Recanto
55 9 9920 3487
pousadarecanto.com
Hotel Business Center Beira Rio
55 9 9969.2763 / 51 4041.6969
hotelbeirarioeventos.com.br

www.faculdadeam.edu.br

