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A busca pela verdade A viagem interior do terapeuta familiar

Maurizio Andolfi  (Neuropsiquiatra Infantil, Psicoterapeuta Familiar, Diretor 
da Accademia di Psicoterapia della Famiglia) e Francesca Ferraguzzi 
(Psicoterapeuta Familiar, chefe do Serviço Clínico e de Ensino da Acca-
demia, trabalhou com Maurizio por 20 anos e foi curadora da Accademia 
Multimedia Library) conduzirão os participantes em uma viagem 
simbólica em busca de seu mundo interior para adquirir maior autocon-
sciência no contexto terapêutico. O objetivo é poder criar um vínculo 
terapêutico humano e autêntico que permita entrar em contato profundo 
com o sofrimento de quem pede ajuda e solicitar seus recursos, promo-
vendo a transformação do sistema familiar.

Maurizio realizará um trabalho vivencial com os integrantes do grupo nas 
manhãs dos quatro dias do curso, promovendo o uso ativo do Self do 
terapeuta através da supervisão de casos clínicos e trabalhando o handi-
cap profissional do terapeuta.

Francesca, à tarde, apresentará os pilares do Modelo Multigeracional 
aplicado ao trabalho com famílias, casais e indivíduos. Em particular, 
investigará como ao longo do tempo o terapeuta pode construir um 
supervisor interno, adquirir uma posição de equilíbrio (central point) e 
harmonia terapêutica.

Tradução consecutiva
Todo o curso é oferecido com tradução consecutiva de italiano/português 
brasileiro.

Durada e horário do curso  
De terça 27 de junho à sexta 30 de junho de 2023
Horário: 09:30 - 13:30 Maurizio Andolfi • 13:30 - 15:00 Lunch break
              15:00 - 17:30 Francesca Ferraguzzi

Location and accomodation
Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”,
Seraphicum, Via del Serafico, 1 – Roma.
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Catálogo Multimídia
The Andolfi Lectures Multigenerational Family Therapy, DVD 
The Andolfi Lectures Training Family Therapists on the Use of Self, DVD 
The Andolfi Lectures Children in Family Therapy, DVD 
The Andolfi Lectures Intergenerational Couple Therapy, DVD 
Family Therapy Master Series, The Volcano and the Ice Block, DVD
Family Therapy Master Series, Closed Doors, DVD
Family Therapy Master Series, The Loss of a Child, DVD

Custo total
Early birds: € 1.000,00 dos quais € 200,00 de inscrição a pagar à Academia 
até 31 de outubro de 2022 e € 800,00 a pagar no início do curso. / Regular: € 
1.200,00, dos quais € 200,00 como inscrição e € 1.000,00 no início do curso.

Special discount for early birds
Quem se inscrever no Congresso Internacional de Assis mediante o paga-
mento da taxa de € 250,00 (link http://www.accademiapsico.it/internatio-
nal-conference-in-assisi-6-7-8-july-2023/) até 31 de outubro de 2022, poderá 
participar do curso Andolfi / Ferraguzzi pagando apenas € 800,00 no início 
do curso, economizando assim os € 200,00 da inscrição no próprio curso.

Para informações sobre o curso em português entrar em contato 
com Cynthia Ladvocat: cyladvocat@gmail.com.

Para mais informações entrar em contato com Laura Bruno: 
laurabruno@accademiadellafamiglia.it.


