
ASOCIACIÓN BRASILEIRA DE TERAPEUTAS MORFOANALISTAS

(A.B.T.M.)

Caro Morfoanalista,

Con una gran satisfacción no dirigimos a ti para invitarte a realizar tu inscripción

en el V Congreso Internacional de Terapia Morfoanalítica y a hacer tu 

reserva en “Village Praia do Rosa” cerca de Florianópolis, del 21 al 24 de 

noviembre.

¡¡Participa con tus familiares y disfruta de un lugar especial escogido para ese 

gran encuentro de amistad y conocimiento!! Será una oportunidad única de 

muchos Encuentros y Reencuentros. Uno de los objetivos de este evento es el 

de reunir, congregar a todos para repartir sonrisas, conversar en tiempo real y 

tener momentos para relajarse y descansar del programa diario.

¡¡Participa en la actividad científica!! El intercambio de experiencias es 

fundamental para la evolución de nuestro método, y la contribución de cada 

uno es imprescindible para solidificar la identidad del terapeuta Morfoanalista y 

fortalecer nuestro colectivo.

El tema “Cuerpo- Encuentros y Reencuentros” nos estimula en la reflexión 

sobre las múltiples posibilidades de convergencia que el cuerpo propicia para el

descubrimiento de sus potencialidades, de su eje, de su equilibrio y poder 

acceder a memorias de aspectos reprimidos para que puedan ser reparados.

A continuación, os mostramos algunas sugerencias de subtemas para 

estimular la escritura de tu ponencia para el Congreso:

* Encontrando las sensaciones



* Reencuentro con las memorias

* Encuentro consigo mismo

* Tiempo y posibilidades

* Concordancia de los ritmos

* La realidad del límite corporal

* Encontrándose a través del toque

* Convergencia psique/soma

Importe de la inscripción. Parte científica del Congreso:

Hasta el día 30/05

Asociados y Estudiantes: R$ 320,00

No asociados: R$ 450,00

Después del 30/5

Asociados y Estudiantes: R$ 450,00

No asociados: 580,00

Realice su inscripción online en:

www.abtm.com.br 

En el otro archivo anexo encontrarás los importes y la programación del 

Congreso.

¡¡¡Recibe nuestro fuerte abrazo!!!

                                              En nombre de la Comisión Organizadora

                                                        Ida Leyda M. A. de Mello

                                                         Presidente de la ABTM

http://www.abtm.com.br/


Programação: 

21/11. Quinta-feira. 

12h - Almoço 

15h - Check-in 

17h - Atividade cientifica * 

21h - Jantar 

22h – Músicas Brasileiras 

 

22/11. Sexta-feira. 

8h – Café da manhã 

10h – Trilha na Praia do Rosa 

17h – Atividade científica* 

21h – Jantar 

22h – Roda de Capoeira 

 

23/11. Sábado. 

8h – Café da manhã 

10h – Passeio na Comunidade Quilombola 

13h – Almoço na Comunidade 

17h – Atividade Científica* 

21h – Jantar 

22h – Dança Africana 

 

24/11. Domingo 



8h – Café da manhã 

Dia Livre – Consultar opções de passeio na recepção 

17h – Atividade científica* 

21h – Jantar 

22h – Boi de Mamão. 

*Programação disponível no site www.abtm.com.br a partir de 21/07. 

 

A seguir o orçamento e informações para reserva da hospedagem. 

DADOS DA HOSPEDAGEM  

Check in: 21/11/19 - Quinta-feira 

Check out: 25/11/2019 – Segunda-feira 

Período de 04 diárias. 

 

Tarifas de estadia, almoço (dia 21, 23) café da manhã (dias 22, 23 e 24) jantar 

(dias 21, 22, 23 e 24) e atrações: 

R$ 1562,00 por adulto 

R$ 1021,00 criança de 06 até 12 anos 

R$ 1161,00 de 13 a 15 anos 

* crianças até 05 anos FREE (até 01 por acomodação) 

** após 15 anos considerar tarifa adulto 

***Bebidas não inclusas. 

 

Regras: 

- Casal com uma ou duas crianças pagantes pode reservar a casa com duas 

suítes; 



- Casal com 01 criança free deve reservar acomodação SUITE; 

- Aceitamos somente uma criança free por acomodação; 

- Casal sem filhos compartilham casas de 02, 03 ou 04 suítes e também podem

ficar sozinhos na acomodação SUÍTE;                                      

- Nossas acomodações comportam no máximo 01 cama extra; 

 

SERVIÇOS INCLUSOS NA HOSPEDAGEM 

- Café da manhã; 

- Serviço de camareira; 

- Internet Banda Larga Wifi; 

- Acesso livre a Área Bem Viver (02 piscinas aquecidas cobertas, saunas seca 

e úmida, academia e sala de massagem) 

- Infraestrutura com quadra de tênis, piscina externa semiolímpica, playground 

e acesso direto e privativo a praia, além das demais áreas de lazer do 

condomínio. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

Depósito Bancário: 

Somente pagamentos integrais à vista. 

 

Boleto bancário: 

* Número de parcelas de acordo com a antecedência para a reserva, sendo a 

01ª parcela com vencimento em até 05 dias após o ato da reserva e a última 

parcela com vencimento em até 05 dias antes do check-in. 

** Parcela mínima de R$ 350,00.  

Cartão de crédito: 



Parcelamos em até 04 vezes sem juros. 

 

REGULAMENTO DE HOSPEDAGEM - IMPORTANTE 

Consulte nossa política interna e regulamento de hospedagem, horários de 

check in e checkout, valores para leito adicional, regras para convidados & day 

use,  além de política de sonorização e silêncio ANTES DE FINALIZAR SUA 

RESERVA: 

http://www.villagerosa.com/regulamento.html  

 

POLÍTICA PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS 

Para cancelamento de reservas efetivadas trabalhamos com as regras 

descritas: 

http://www.villagerosa.com/politica-de-cancelamento.html  

 

RESERVAS 

www.villagerosa.com 

Robinson Silva Schmidt 

+55 48 4042 0826 



V Congresso Internacional de Terapia Morfoanalítica   21 a 24/11/2019  

 

Prezado Morfoanalista, 

 

Informamos que o prazo de entrega do projeto do artigo para o Congresso foi 

prorrogado impreterivelmente para o dia 21 de maio. 

 

A atividade cientifica é o momento para enriquecer o nosso método com a 

prática clínica e os aportes teóricos de cada terapeuta. Tem também como 

objetivo especial fortalecer nossa identidade como terapeuta morfoanalista, 

linha contemporânea e sólida com os resultados presentes no nosso trabalho. 

 

Vamos compartilhar nossa experiência, baseada em evidências, criatividade, 

pela diferença e riqueza do nosso quadro terapêutico. A transferência expressa

nas reações corporais do paciente solicita, a todo o momento, a utilização de 

ferramentas corporais únicas. 

 

Lembramos abaixo os requisitos para a elaboração do projeto: Fonte Times 

New Roman tamanho 12 para texto e tamanho 10 para citações longas e notas

de rodapé; espaçamento simples entre as linhas, mínimo de duas páginas. É 

indispensável que o projeto seja apoiado em um caso clínico e esteja 

relacionado ao tema do Congresso “Corpo – Encontros e Reencontros”. No 

caso clínico, deve constar um breve histórico, as queixas iniciais e alguns 



detalhes de como este paciente está sendo acompanhado dentro do quadro 

morfoanalítico. A partir daí traçar em linhas gerais a construção teórica e as 

hipóteses que deverão ser desenvolvidas posteriormente.   

 A seguir, algumas sugestões de subtemas para estimular a escrita do seu 

artigo para o Congresso: 

 

*Encontrando as sensações *Reencontro das memórias *Encontro consigo 

mesmo *Tempo e possibilidades *Concordância dos Ritmos *A realidade do 

limite corporal *Encontrando-se através do toque *Convergência psique/soma. 

 

Novos prazos de envio: 21 de maio: de 2019: título e resumo do caso clínico 21

de julho: trabalho concluído 21 de setembro: forma de apresentação (utilização 

de mídia ou leitura) 

 

Encaminhar por e-mail para a coordenadora do comitê científico da ABTM, 

Vânia Maria Carlini de Almeida: vaniacarlini@gmail.com 

 

Não esqueça de fazer  sua inscrição através do site:  www.abtm.com.br 

Receba nosso forte abraço! 

 

                                                  Em nome da Comissão Organizadora  

 

Ida Leyda M. A. de Mello Presidente da ABTM 


