
 

É com muita alegria que te recebemos nesta nova turma do Curso de Formação Practitioner em Terapia Floral 
de Bach da Uniflowers. 

Prepare-se para uma imersão no maravilhoso universo dos Florais de Bach e da Terapia Floral, que irá 
proporcionar o seu desenvolvimento pessoal e profissional como terapeuta.  
 

Confira o calendário do curso, com as datas de início das aulas, módulos e entrega dos trabalhos 

Encontro 1 – 06/04/2021 às 20h (Aula Inaugural) 
Encontro 2 – 27/04/2021 às 20h (Aulão de fechamento Módulo I) 
Encontro 3 – 01/06/2021 às 20h (Aulão de fechamento Módulo II) 
Encontro 4 – 29/06/2021 às 20h (Aulão de fechamento Módulo III) 
         Encontro 5 – 13/07/2021 às 20h (Apresentação Trabalho extra – essências) 

Encontro 6 – 27/07/2021 às 20h (Apresentação Trabalho extra – essências) 
Encontro 7 – 10/08/2021 às 20h (Apresentação Trabalho extra – essências) 

Encontro 8 – 31/08/2021 às 20h (Aulão de fechamento Módulo IV) 

Módulo I – 06/04/2021 
Módulo II – 28/04/2021 
Módulo III – 02/06/2021 
Módulo IV – 03/08/2020 
Módulo Bônus – 01/09/2021

 

Módulo I – 08/05/2021 
Módulo II – 12/06/2021 
Módulo III – 22/08/2021 
Módulo IV – 25/09/2021 
Bônus (prova A&FH) – 23/10/2021 

 

1. É importante que garanta uma conexão estável com a internet 
2. Ter um equipamento (celular, computador ou tablete) com microfone, autofalantes e câmera. 
3. Temos um grupo fechado para sua turma no Whatsapp. Através dele: 

a. Serão enviadas as informações, avisos e links do curso. 
b. As dúvidas deverão ser enviadas no nosso grupo 

4. Nossas aulas online ao vivo acontecerão através do Skype.  
a. Se você ainda não possui uma conta, será imprescindível que abra uma.  
b. Nossas aulas ficam gravadas por até 30 dias no Skype, e poderão ser acessadas pelo link da aula durante este tempo 
c. O link de cada aula será enviado pelo grupo do Whatsapp alguns minutos antes da aula 

5. Temos um grupo exclusivo no Telegram para dúvidas, troca de experiências e informações - recomendamos que baixe 
este app e entre neste grupo (link será fornecido no Módulo 1).  

6. Prazo da Garantia de Satisfação de 21 dias: 26/04/2021.  
7. Certificado somente será emitido se forem entregues e aprovados os trabalhos e relatórios pertinentes a cada módulo.   
8. Prazo máximo para conclusão do curso: 06/12/2021. Após esse prazo, o acesso à plataforma é encerrado.  

* A abertura dos módulos subsequentes está 
condicionada à entrega do trabalho de 

conclusão do módulo anterior.  
 

Programe-se!  
O cumprimento da programação é muito 

importante para a evolução do seu aprendizado 
e para que conclua o curso dentro do prazo. 

 
Em caso de dúvida, não hesite em nos contatar! 


