PRÉ-REQUISITOS:
 Idade mínima de 14 anos (para alunos com idade entre 14 e 18 anos é
necessária a autorização de responsável legal);
 Efetivação da reserva de matrícula, mediante crédito bancário do valor
equivalente.
INVESTIMENTO: R$ 1.500,00




Instrução: R$ 1.000,00 – o pagamento pode ser parcelado, a negociar;
Reserva de Matrícula: compõe a hospedagem + alimentação durante o curso:
R$ 500,00 – pagamento integral e antecipado.
Desconto: 10% quando do pagamento à vista.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil (001)
Agência: 1230-0 (Setor Comercial Sul)
Conta corrente: 122.191-4 (Maria da Aparecida de Oliveira)
CPF: 118.650.756-04
PROGRAMA DO CURSO:
DURAÇÃO: O Curso de Aprendizado dos Exercícios da TFCA tem duração de
quatro dias (quinta-feira a domingo), e a apresentação/recepção dos alunos no
local da hospedagem começa na tarde de quinta-feira.
O programa do curso é composto das seguintes atividades:
1. Aprendizado sobre cada exercício (05 aulas), ensinados separadamente.
(6a. e sábado) – Instrutor: Dalton Simão;
2. Prática completa da série de exercícios da TFCA.
(sábado) – Instrutor: Dalton Simão;
3. Apresentação do Histórico da TFCA e de tema de natureza filosófica.
(6a Feira) - Apresentação: Marcelo Serejo.
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4. Apresentação da TFCA.
Leitura/Celidônia Andrade e Bate-papo com Bianca (Sábado);
5. Revisão da prática da série completa de exercícios da TFCA.
(Sábado) – Instrutor: Dalton Simão;
6. Participação nas atividades integradas da TFCA no domingo;
 Participação na apresentação dos estudos filosóficos feito por Eduardo
Quadros, aluno e monitor da TFCA;
 Participação no almoço e estudos realizados no Centro de Saúde da
Fazenda Maik-Buz ao domingo sob orientação de Bianca.
CALENDÁRIO - 2018

Fevereiro: de 22 a 25, Abril: de 19 a 22
Junho: de 28/06 a 01/07, Agosto: de 30 a 02/09,
Outubro: de 25 a 28, Novembro: de 15 a 18
Dezembro: de 13 a 16
LOCAL DO CURSO:
Dependências da Fazenda Maik-Buz (Hospedaria/Aptos., Sala de
Exercícios, Sala do Curso de Filosofia da TFCA e Centro de Saúde ), no
município de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás. Localização:
https://goo.gl/maps/sXnx1QJhNpA2

DESLOCAMENTO:
 O Cessine proporcionará ao aluno que solicitar, o transporte do
aeroporto/rodoviária até a fazenda Maik-Buz, e da fazenda Maik-Buz até o
aeroporto/rodoviária, quando da conclusão do curso.
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ACOMODAÇÃO:
Durante o curso, as instalações e os serviços INCLUEM:
 Hospedagem no período compreendido do curso com todas as refeições
incluídas (café da manhã e da tarde, almoço e jantar – pensão completa;
Roupa de cama e banho;
 Se houver necessidade de um período adicional de hospedagem, tratar com a
administração do curso.
MEIOS DE CONTATO:
Telefone/WhatsApp: (61) 981 281 903 - Secretário: Adônis
Site: www.tfca.com.br
Facebook: www.facebook.com/TFCA1976
Localização: https://goo.gl/maps/sXnx1QJhNpA2

Os livros de Bianca estão disponíveis GRATUITAMENTE em PDF e ÁUDIO-LIVRO.
http://www.tfca.com.br/livros.html
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