Nota Informativa
– Acordo
Centro Ericksoniano de México e Hypnos/SPHM
2/2/2014

A Hypnos.Portugal/Sociedade Portuguesa de Hipnose e Motivação e o Centro Ericksoniano de
México, celebraram um acordo que permite aos alunos da Hypnos – que concluiram os 3 níveis
de formação – aceder ao Mestrado de Psicoterapia Ericksoniana do C.E.M, organizado em 4
semestres em regime de b-learning (presencial na cidade de Cancún e online).
Assim, os alunos que terminaram a formação Hypnos/SPHM, possuidores de um grau de
licenciatura, poderão obter equivalência ao 1º semestre deste mestrado e transitar
directamente para o 2º semestre do referido curso. Tendo apenas de frequentar o módulo de
“Psicoterapia com Crianças”, que será oferecido pelo Centro.
Para além deste acesso preferencial, os alunos Hypnos/SPHM poderão usufruir de um
desconto específico (não acumulável com outros descontos que o C.E.M. possa disponibilizar)
que poderá variar entre os 20% e os 10%, a saber:
- 20% se a liquidação total do curso for feita até ao fim de Março
- 15% se a liquidação total do curso for feita até ao fim de Abril
- 10% se até 1 de Maio efectuar só o pagamento da pré-inscrição.
(estes descontos são apresentados tendo em conta a formação que se inicia a 14 de Julho de
2014 – os mesmos prazos para descontos aplicar-se-ão de forma equivalente aos inícios dos
próximos semestres)
Os valores das propinas por semestre são na ordem 1,500.00 euros p/semestre – retirando-se
a este valor o respectivo desconto específico.
[A acrescer a estes valores os formandos deverão contemplar o valor de aquisição dos
documentos de suporte por semestre, num montante entre os 80,00 e os 120,00 euros por
semestre.]
Para que os alunos tenham acesso a este reconhecimento e descontos de propinas, deverão
as pré-inscrições ser feitas pela Hypnos-SPHM com o pagamento de 150,00 euros.
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O Mestrado de Psicoterapia Ericksoniana, leccionado pelo Centro Ericksoniano de México, é
um mestrado reconhecido pelas entidades oficiais mexicanas, como formação superior de grau
de mestrado.
(Qualquer tipo de procedimento de equivalência ou reconhecimento pelas autoridades
portuguesas é da responsabilidade do aluno.)

O próximo semestre terá início em Julho na cidade de Cancún (México) e as sessões
presenciais decorrerão de 14 a 25 de Julho, nos horários 8h-13h e 17h-20h, e as inscrições
deverão ser efectuadas até ao dia 1 de Maio de 2014.

...
A título de informação complementar, apresentamos alguns valores indicativos:
Estadia de duas semanas em Hotel 90,00 USD/dia – em casa de Terapeuta 30,00 USD/dia
Quarto partilhado por 3 pessoas, com pequeno-almoço, cerca de 400,00 euros (para as duas
semanas)
Viagens em Julho cerca de 1,000.00 euros
Viagens em Janeiro cerca de 700,00
(considerar ainda custos de vistos na embaixada ou eventuais custos de tradução de
documentos pessoais – não apresentados)
…
Para informações ou pré-inscrições, por favor, contacte-nos através de
Tmvl: 964 596 010 / 938 981 568 / 917 847 754
email: contacto@hipnose-motivacao.net

(Ou consulte a página: www.grupocem.edu.mx/cem/maestrias_cem.htm)
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