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Início em outubro de 2020

O Yoga é um convite a uma profunda transformação.  
Pensando e sentindo nossa atual realidade e acolhendo  

esse novo chamado, o Yoga Spanda desenvolveu um 
 método de Formação em Hatha Yoga on-line.

seja instrutor de yoga

Como partiCipar

hatha yoga spanda 
curso de formação 2020



aulas ao vivo

yogaspanda.com.br

As aulas teóricas acontecem em blocos de 2h30min,  
às sextas-feiras e sábados. O aluno interage com perguntas 
diretamente ao professor, gerando proximidade e deixando  

as aulas mais intimistas. Estas serão gravadas e os alunos terão  
através de uma plaforma digital que também oferece vantagens: 

                  

teoria e prática

  √   aulas 2h30min de duração

  √   encontros ao vivo 

  √   aulas práticas em dias da semana

  √   forum para troca de ideias entre os participantes



conceito
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É um caminho de autoconhecimento.  
Sri Swami Satchidananda, afirma que o Yoga 
 é a ciência da mente, nos fazendo repensar 

 todas as questões da vida. 

Desde o tapete de prática até seu posicionamento  
diante de tarefas e relacionamentos do cotidiano, 
o Yoga torna-se uma forma de ver e viver o mundo 
com mais equilíbrio; qualidade nas nossas ações; 

e consciência no momento presente. 



objetivo
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O objetivo do Curso de Formação é proporcionar 
 aos alunos as ferramentas necessárias para que consigam 
 compreender o Yoga de forma profunda e comprometida. 

Capacitar os participantes de forma teórica e prática 
para ministrar aulas de Hatha Yoga com segurança; 
e ou ainda, despertar autoconhecimento em todo 

aquele que busca o reencontro consigo.

Torne-se instrutor de Yoga



a quem se destina
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Praticantes que desejam atuar enquanto professores  
de HATHA YOGA e pessoas que busquem este  

caminho como uma proposta de autoconhecimento.

Uma jornada de autoconhecimento



mecânica
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Uma jornada (trans) formativa, às sextas-feiras e aos sábados,  
deixando os domingos livres para absorção do conteúdo 

 através da pausa. Esse método inovador visa uma assimilação maior, 
pois ao longo da semana estaremos interagindo com as aulas prática.  

 
Os alunos da FHYS on-line farão de duas a três aulas práticas por 
semana nas turmas existentes (on-line) e adaptando os horários 

segundo suas possibilidades. 

A vivência prática necessária desde o começo do curso,  
para que a experiência do Yoga se internalize de forma que pensar, 

sentir, falar e agir sejam a mesma coisa. 



Professores
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O Curso de Formação tem um corpo docente transdisciplinar.  
Cada professor convidado, na sua expertise, enriquece e amplia 

 a visão do aluno para a prática e vivência do Yoga.

A formação existe desde 2008.



Professores
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A formação existe desde 2008.

Rô Pacheco
Idealizadora e diretora do curso 
de formação em Hatha Yoga, 
é também, fundadora do Yoga 
Spanda. Possui mais de 30 anos 
dedicados ao Yoga.

Carol Langowisky
Fisioterapeuta, apaixonada pelo 
estudo do corpo em movimento. 
Professora de anatomia do yoga 
e Yogaterapeuta. 

Dra. Mariana Lopez
Doutora em Psicologia. Possui 
experiência em pesquisa 
Neurociência Cognitiva, 
Psicofisiologia e técnicas que se 
relacionam a atenção plena.

Luciano Thomas
Professor de Yoga, Yogaterapia, 
formado em música e 
musicoterapia. Estudioso de 
mantras e de música integrativa 
de diversos povos. 

Guilherme Carriel
Formado e Pós-Graduado em 
Yoga. Instrutor de técnicas 
de Yoga, Yogaterapia e 
conhecimentos Ayurvédicos.

Carlos E.  G.Barbosa
Ensina língua sânscrita desde 
1982. Possui formação pela 
USP. É um estudioso da cultura 
indiana, mestre yogui, autor e 
co-autor de diversos livros.

Amanda Cella
Professora de Yoga e Yoga para 
mães e bebês. 



Programação*
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Módulo 1 •  Bases do Yoga
 
30 e 31/10 - yama e nyama 
Ética e Valores aplicados à vida
Profª Rô Pacheco

Módulo 2 •  anatoMia do Yoga i
 
13 e 14/11 - anatomia do yoga  
e Cinesiologia do Movimento 
Profª Carol Langowisky

*Programação sujeita a alterações.



Programação
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Módulo 3 •  Metodologia 
                              didática - Yogásanas i
 
27 e 28/11 - Estruturação e montagem
das aulas de hatha yoga
Profª Rô Pacheco

11 e 12/12 - Fluindo através das solturas articulares  
Profª Rô Pacheco

Módulo 4 • Yogásanas ii
 
15 e 16/01 - Estudo das categorias dos Ásanas  
(posturas de yoga)
Profª Amanda Cella

29 e 30/01 - alinhamento e prática dos Ásanas I  
(posturas de yoga)  
Profª Amanda Cella



Programação
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Módulo 5 •  PRánáYáMa eneRgia Vital 
 
19 e 20/02 - sistema respiratório, Consciência  
da respiração completa
Profª Rô Pacheco

26 e 27/02 - Exercitando o pránáyáma  
e compreendo seus estímulos  
Profª Rô Pacheco

Módulo 6 •  anatoMia do Yoga ii 
                              Yogásanas ii

12 e 13/03 - ajustes e cuidados no Ásana 
Profª Carol Langowisky

26 e 27/03 - alinhamento e prática dos Ásanas II 
(posturas de yoga) 
Profª Amanda Cella



Programação
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Módulo 7 •  Psicologia do Yoga i 
                              YoganidRa, dHaRana e dHYana 
 
09 e 10/04 - o que é o relaxamento yogue.  
técnicas e condução
Profª Rô Pacheco

23 e 24/04 - Estado concentrado  
e estado meditativo 
Profª Dra Mariana Lopez

Módulo 8 •  MudRas, KRiYas e BandHas

07 e 08/05 - as mãos e os gestos de cura e poder 
Profª Rô Pacheco

21 e 22/05 - Purificação e Contenção da Energia Vital 
Profª Rô Pacheco



Programação
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Módulo 9 •  MantRas e HistóRia  
                              do Yoga 
 
11 e 12/06 - Entonação e aplicação do mantra  
na prática de yoga
Prof. Luciano Thomas

25 e 26/06 - história do yoga 
Prof. Carlos Eduardo Gonzalez Barbosa

Módulo 10 •  aYuRVeda aPlicada 
                                ao Yoga

09 e 10/07 - o que são o ayurveda e os doshas 
Prof. Guilherme Carriel

23 e 24/07 - observando a individualidade de cada um 
Prof. Guilherme Carriel



Programação
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Módulo 11 •  anatoMia sutil 
 
07 e 08/08 - o modelo dos cinco Koshas (dimensões)
Profª Rô Pacheco

20 e 21/08 - Estudo do sistema energético, nadís,  
chakras e prana vayus
Profª Rô Pacheco

Módulo 12 •  Psicologia do Yoga ii  
                                Yoga sutRa de PatanJali ii

10 e 11/09 - Estado concentrado e estado  
meditativo; a prática 
Profª Dra Mariana Lopez

24 e 25/09 - Estudando o yoga sutra  
como manual prático do yoga 
Profª Rô Pacheco



Programação

timeline
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Módulo 13 •  entRega dos tRaBalHos Finais 

08 e 09/10 - apresentação tCC
22 e 23/10 - apresentação tCC 

outubro AbrilMarçoFevereiroJaneironovembro dezembro

Maio OutubrOSetembroAgostoJUlhoJunho

Módulo 1 
30 e 31/10

Módulo 3 
11 e 12/12

Módulo 13 
08 e 09/10
22 e 23/10

Módulo 12 
10 e 11/09
24 e 25/09

Módulo 11 
07 e 08/08
20 e 21/08

Módulo 10 
09 e 10/07
20 e 21/07

Módulo 9 
11 e 12/06
25 e 26/06

Módulo 8 
07 e 08/05 
21 e 22/05

Módulo 7 
09 e 10/04
23 e 24/04

Módulo 6 
12 e 13/03
26 e 27/03

Módulo 5 
19 e 20/02
26 e 27/02

Módulo 4 
15 e 16/01
29 e 30/01

Módulo 2 
13 e 14/11

Módulo 3 
27 e 28/11



investimento
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Contato e Inscrições 
47 9 9928-5682 - Kika

comercial@yogaspanda.com.br
 

*Pagamento: cartão de crédito / Transferência Bancária / Boleto

CLIQUE no box
E SAIBA MAIS COM 

 NOSSA EqUIPE

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547999285682


yoga sPanda
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sobre
Escola de Hatha Yoga pioneira em  
Balneário Camboriú, atuando há mais  
de 25 anos. O Yoga Spanda também 
forma instrutores de Yoga desde 2008.  
 
Uma jornada de transformação  
e autoconhecimento, que mescla  
aulas teóricas e práticas para uma  
assimilação profunda da experiência 
do Yoga. 



rô Pacheco
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idealizadora
Começou a praticar yoga aos 17 anos e desde então 
encontrou nessa prática, o alicerce no qual vem cons-
truindo sua vida. Mais de 30 anos dedicados ao Yoga.

Suas vivências e cursos passaram por vários professores 
e mestres como: Hermógenes, Clayton Horton, Michael 
Ganon, Renato Turla, Gustavo Ponce, Monja Coen, Har-
bans Arora, Pandit Mukesh Desai, Ligia Lima, Marco 
Shultz, entre outros.



trajetória
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1991 - Formação em Yoga e Massagem Ayurvédica -
    Instituto Vida na cidade de Curitiba. 

2001 - Formação em Yoga com Pedro Kupfer  
    e Camila Reitz - Instituto Dharma.

2002 - Formação em Yoga Integrativa com Lillian  
    e Joseph Le Page - Montanha Encantada.

2004 - Viagem à Índia para estudos em Yoga.

2008 - Iniciou a 1ª turma no curso de Formação de  
    Instrutores de Yoga, com Janete Duprat.

2010 - Formação Holística de Base da Unipaz.

2011 - Formação em Terapia Floral.

2012 - Formação em Reiki.

2015 - Formação em Yogaterapia, na Montanha Encantada,  
    somando mais de 1 mil horas de curso na instituição. 

2017 - Formação em Homeostase quântica Informacional.
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CoMpartILhE! 

Já se inscreveu?

Então, aproveite para compartilhar com  
as pessoas que você sabe que gostariam  
de participar desta jornada com a gente!

nos vemos na turma 2020. 

Contato e Inscrições 
 

47 9 9928-5682 - Kika
comercial@yogaspanda.com.br
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