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Com satisfação anuncio que, o 4o Congresso Nacional e 2o Congresso Internacional de 
Constelação Sistêmica IBRACS, acontecerá de 14 a 16 de agosto de 2020, em Ribeirão Preto, 
cidade destaque do interior de São Paulo e sede do IBRACS – Instituto Brasileiro de 
Consciência Sistêmica.


Intensificamos o momento iniciado de intercâmbio e de reconhecimento internacional do 
Instituto, com convidados referência mundial no conhecimento da Sistêmica. Esse ano o tema 
central do Congresso será: 
Constelação de Corpo e Alma – O Poder da Linguagem Corporal.


Como Presidente do Congresso e do IBRACS, tenho a honra de convidar você a participar. 


Nosso objetivo com este evento é:


·         Envolver multiprofissionais que utilizam a sistêmica em sua rotina de 
atendimento.


·         Conhecer o potencial da sistêmica na medicina integrativa, no judiciário, 
pedagogia e terapias que utilizem movimentos corporais.


·         Aprimorar a formação e a prática profissional dos Novos Consteladores 
Sistêmicos, baseando-se na leitura corporal para avaliação terapêutica e maior 
resolutividade.


·         Lançar olhar inovador e integrativo para o futuro da Constelação Sistêmica, 
atrelando-a a práticas sistêmicas como alternativa preventiva e de tratamento, para 
os males que acometem os povos em diferentes níveis: desde o físico, mental, até o 
geográfico e ambiental.  


O Congresso ocorrerá no moderno e aconchegante Hotel Wyndham, que conta com uma 
sala principal onde acontecerão as grandes palestras e salas menores, onde acontecerão as 
vivências e workshops. Nesse ano contemplaremos todas as salas de eventos do hotel, 
abrindo espaço para Eventos Multidisciplinares e Paralelos, realizados em parceria. 

Para saber mais sobre essas novidades, entre em contato com nossa equipe.

As inscrições estarão abertas pelo site, à partir de janeiro de 2020.

Sigam seus movimentos e nos vemos lá! 

Abraços
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Presidente do 4o Congresso Nacional 

2o Congresso Internacional de Constelação Sistêmica 
Presidente do IBRACS–Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica

Av. Áurea App. Braguetto Machado, 650 – City Ribeirão – CEP: 14021-460 
Ribeirão Preto -SP (16) 3635-9663 98171-0483 

www.fernandofreitascs.com.br 

http://www.fernandofreitascs.com.br

