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YOGA FOR All 
 

XIV Curso de Formação em Instrutor 
de Yoga – 2019 - Búzios - RJ  
 
Shiva Studio de Yoga e Ayurveda  
Formato 200H – Imersão 
 
Direção: Sheila Quinttaneiro 
 
12 à 26 de maio de 2020 
Horário de 10 às 17h 
 
Creditado pela Aliança do Yoga e 
International Association of Yoga and Ayurveda- 
IAYA 

De abril a agosto de 2020. 
Sábado de 9 às 18h podendo ter também 
no Domingo de 9 às 13h. 
 
 Após a quarentena voltaremos ao horário 
de sábado e domingo de 9 às 18h.  

 
Formato do Curso: 
Duração: 7 fins de semana. 
Aulas teórico/práticas:  
I- Técnicas de Yoga:70h                                                                                         
II- Metodologia do Ensino: 20h                                                           
III- Anatomia Aplicada e Fisiologia: 20h                                
IV- Filosofia Vedica e Ética: 30h                                                         
V- Estágio, Prática de Yoga semanal, 
Planejamento:  60h  
 Carga Horária total: 200h/aula                            
 
OBS: Estaremos durante a quarentena 
oferecendo aulas online, transmissão ao 
vivo, com correção das posturas e interação 
com os alunos, incluídas no valor do curso. 
 Após a quarentena essas aulas práticas 
regulares devem ser comprovadas e não 

estão incluídas neste valor e devem ser 
presencial  
 
Material didático: E-book (em PDF) 
apostilas de aprox. 300 páginas, 4mp 
( música e meditação, mantras e sutras de 
Patanjali) e 3  mp4( vídeos), estudo dirigido 
(em Word) _Links didáticos  para vídeos no 
youtube) serão enviados por e-mails - os 
arquivos serão compartilhado pelo Google 
Drive.  
Para tal é importante ter um laptop ou 
tablet ou mesmo um smart phone ou 
iphone.. 

 
Webinário (aulas teóricas e praticas online 
transmissão ao vivo interativa). : As aulas 
teóricas são dadas em powerpoint. Durante 
a quarentena 
 
Após a quarentena. É necessário que o 
aluno tenha um tapete (MAT). Teremos 
aulas práticas presenciais. 

Yoga For All porque Yoga é  para 
todos. Porque Yoga é nosso Estilo de 
Vida. Porque Yoga é para toda a vida 

 

Formatação do Nosso Curso: 
 

Aulas teórico/práticas:  
I- Técnicas de Yoga:70h                                                                                        
II- Metodologia do Ensino: 20h                                                           
III- Anatomia Aplicada e Fisiologia: 20h                                
IV- Filosofia Vedica e Ética: 30h                                                         
V- Estágio, Prática de Yoga semanal, 
Planejamento e Assistência de aula:  60h                             
 
Presença exigida: acima de 80% 
Total do curso: 200h/aulas 
Material didático incluso: apostila de 300 
páginas. 4 CDs e 1 DVDs, enviados por e-
mail através do  Google drive.  Assim como 
os estudos dirigidos. 
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Investimento: 
 
Inscrição: R$260,00  
 
Opções de pagamento:  
− À vista com (10% desconto): R$4.107,00 
− 7x R$717,00 no cartão. 
− Parcelamento em mais vezes terão os 

juros do cartão sob a responsabilidade 
do aluno.  

 
Hospedagem e alimentação não incluída 
neste valor. O Shiva Studio atualmente 
situa-se em Búzios no bairro de 
Manguinhos, próximo ao mar e de muitas 
pousadas e restaurantes o aluno estará livre 
para escolher sua hospedagem. Mas temos 
algumas parcerias relacionadas abaixo 
 
Parceria para hospedagem com 10% de 
desconto:  
 Blanca Hostel 
http://blancahostel.com/  
https://www.instagram.com/blancahostel/ 

 

Pousada Colinas Búzios 
https://www.buzioscolinas.com/ 

 

 The Search House Búzios 
https://www.thesearchhouse.com.br/ 

 
 

 
 
Sobre as Aulas Práticas Regulares 
Presenciais : 
   Muitos alunos moram em Búzios e já praticam no 
Shiva Studio, ou em outro lugar. Alguns moram em 
cidades próximas à Búzios e já têm sua prática, mas 
caso o aluno ainda não pratique no Shiva Studio ou 
venha de uma cidade de outro estado e queira 
praticar durante o Curso no Shiva Studio e já 
terminar todas as suas atividades durante o período 
do Curso e sair com o certificado, seguem os valores 
facilitados assim como os horários para as práticas 
de aulas regulares.  
   Caso o aluno deseje fazer as práticas no Shiva 
Studio, teremos aulas nos seguintes dias e horários: 
● terças e quintas: 8h às 9h/ 9h às 10h/ 18h às 

19h / 19h às 20h . 
● quartas e sextas: 8h às 9h e 9h às 10h 

   O valor da mensalidade do Studio de 2 x por 
semana está R$220,00.  O valor para 8 aulas é 
normalmente de  R$220,00, para os alunos do Curso 
de Formação às 16 horas exigidas, com 30% de 
desconto saem por R$308,00.( mas está sendo dada 
gratuitamente até o final da quarentena, online pela 
plataforma zoom.us  
   Os horários da prática devem ser confirmados no 
ato da inscrição pois podemos ter mais opções. 
 
   Caso o aluno prefira fazer tudo com mais calma e 

mais tempo na sua própria cidade, ou seja, fazer a 
práticas regulares, exigidas pelas 
associações que creditam o Curso e o 
estágio, neste caso, ao terminar e 
comprovar ele receberá o certificado por 
sedex, ele poderá fazer desta forma 
também.  

https://www.instagram.com/blancahostel/
https://www.buzioscolinas.com/
https://www.thesearchhouse.com.br/
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Sobre as Assistências de Aula: 
 
As assistências de aulas, podem ser feitas no Shiva 
Studio, o aluno não precisa pagar por isso, valem 2h 
e consiste em sentar em um canto da sala, observar 
o professor que dá aula de yoga, anotar e no final da 
aula pedir algum esclarecimento, se for necessário 
preenchendo um formulário que o aluno irá receber 
e o professor observado, depois de ser passado a 
observação à limpo assina. 
 
 Mas o aluno pode fazer em outro local eu deseje, na 
sua própria cidade. 
 
 Caso o aluno faça sua prática no Shiva Studio ele 
pode gravar essas aulas e elas servirem para base 

das Assistências de Aula. 
  
Sobre o Estágio 
    O estágio é por conta do aluno, mas costumamos 
indicar, caso seja pedido por alguma instituição. O 
aluno pode vir a ser professor do Studio se morar em 
Búzios ou em cidades vizinhas, E durante o período 
do Curso um pode dar aula para o grupo e se revezar 
e contar para o estágio. Se o espaço do Studio tiver 
horário livre poderá ser usado, para esse intuito.  

 
 Sobre os Estudo Dirigidos: 
 O aluno receberá uma senha por e-mail e poderá 
baixar os estudos dirigidos, do site do Shiva Studio. 
Eles são sobre a matéria dada nas aulas, da cada 
módulo, que consta na apostila. Ao terminar enviará 
as respostas e receberá os resultados para conferir. 
 

Sobre o programa:  
 
O Curso de Formação de Instrutores de Yoga do 
Shiva Studio - de 200 horas/aula – É um programa 
básico teórico e prático. Têm formado centenas de 
instrutores de yoga, habilitando seus alunos a 
ensinarem Yoga como forma de promover a saúde 
no corpo, na mente e no espírito. Nosso curso 
oferece práticas para facilitar o seu aprimoramento. 
Consideramos que yoga é um estilo de vida 
consciente, tanto na sala de aula como no seu dia a 
dia. 
    Neste curso, o aluno aprenderá a planejar suas 
aulas de Hatha Yoga no nível básico e intermediário 
de acordo com as necessidades de cada aluno e 
também para aqueles que querem desenvolver uma 
prática mais energética como o Tantra, utilizando os 
acessórios, como koruntas, slings, blocos, faixa, 
cadeiras. 

     Este programa também proporciona uma vivência 
profunda de autoconhecimento e evolução pessoal. 
Abordaremos a filosofia antiga, desde o aprendizado 
milenar, que cada vez mais se espalha por todo o 
mundo, como o estudo do Bhavagad Gita, Yoga 
Sutras de Patanjali, Samkhya, Filosofia Védica etc. 
Aperfeiçoando sua linguagem com o Sânscrito,  
aprendendo a fazer rituais e purificações com os 
Pujas e Sat Kriyas.   
     Abordaremos a História do yoga, colocando no 
contexto e nos marcos da evolução a visão do Yoga 
ao longo dos tempos; Teremos Meditação 
apresentando diversas técnicas e Yoga Nidra 
(Relaxamento profundo). No programa está incluído 
anatomia e fisiologia,. Ainda teremos métodos 
especiais, como o uso dos acessórios, Yoga 
restaurativa, dentre outros.   
 
       Caso o aluno deseje se aprofundar oferecemos o 
Curso de Formação em Professor, com a carga 
horária de 350h, nível intermediário no qual 
aprenderá Hatha Yoga II e III, Vinyasa, o Ashtanga 
Vinyasa Yoga ou uma prática mais energética como, 
e a kundalini Yoga, que aprofunda o tantra. Yoga 
laboral, para gerenciamento do estresse, que pode 
ser usada em empresas. Yoga para Idosos. Novos 
estilos como a Yoga Acro Rítmica. 
    
    Posteriormente o aluno pode complementar seus 
estudos com o nível avançado com práticas mais 
especializadas, tanto à nível físico como energético  
avançado que também chamamos de Yogaterapia 
Ayurvédica., como a Yoga para Grávidas, Bebês e 
Crianças, Yoga Tridosha, Yoga Hormonal Todos com 
a abordagem e o conceito das Terapias Ayurvédicas.   
 
 
 

 
Programação: 
1º-Hatha Yoga I – 12 de maio terça de 10  
às 17h 
 Webnário com PowerPoint aula de Sheila 

Quintaneiro (live interativo pelo zoom) 

 Introdução ao yoga – História – Filosofia - 
Diferentes Estilos. 

 Yoga Sutras de Patanjali 
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 Asanas básicas (posturas), Pranayamas, Mudras, 
Bandhas - prática e ajustes 

 Meditação.  

 Serão enviado 3 vídeos aula, de asanas, 
pranayamas e mudras. (Mp4) 

 Vídeo da historia da índia(Mp4) 

  audio dos sutras de Patanjali. (Mp3 ) 

 Uma apostila em pdf. 

  Um cd de mantras (Mp3) 

  Estudo dirigido (exercicios) 
 

2º- Yoga com acessórios (props) 13 de 
Maio (qua) – Sheila-  

 Webnário com PowerPoint aula de Sheila 
Quintaneiro (live interativo pelo zoom) 

 Uso dos props: faixas, bolsters, cadeiras, slings, 
tijolinhos, etc 

 Asanas com uso deste material 

 Metodologia do ensino 

 Planejamento de aula 

 Yoga sutras de Patanjali 

 Filosofia Védica I 

 Os Deuses Hindus e seus simbolismos 

 Yoga Nidra 

 Serão enviado 3 vídeos aula, de asanas, com 
acessórios. (Mp4) 

 Uma apostila em pdf. 

  Um cd de mantras (Mp3) 

  Estudo dirigido (exercicios) 

 Podcast yoga Nidra I 

 

 3º Terapias dos Chakras – 14 de Maio/ 
qui – Sheila 
 Webnário com PowerPoint aula de Sheila 

Quintaneiro (live interativo pelo zoom) 

 Terapias dos Chakras 

 Meditação com cristais 

 Meditação do chakras 

 Asanas pranayamas, mudras/equilíbrium 

 Yogassage 

 Bhagavad Gita/Mahabharata 

 Serão enviado 7 vídeos aula, de asanas,para 
os 7 chakras  1 de yogassage. (Mp4) 

 Uma apostila em pdf. 

  Um cd de mantras (Mp3) 

  Estudo dirigido (exercicios) 

 Podcast yoga nidra II 
 

4 º-Tantra Yoga 15/maio(qui)  - Sheila  

Webnário com PowerPoint aula de Sheila 
Quintaneiro (live interativo pelo zoom) 

 
 Yoga Koruntas/ Slings 

 Yoga suksma e Sthula Vyaima 

 Meditação dos yantras 

 Surya namaskar 

 Pavana muktasana 

 Serão enviado 4 vídeos aula, de asanas,para os  . 
(Mp4) 

 Uma apostila em pdf. 

  Um cd de mantras (Mp3) 

  Estudo dirigido (exercicios) 

 Podcast yoga nidra III 

 
5º- Anatomia/ Fisiologia- 16/17 de Maio –- 
sáb (10h às 17h) e dom (10h às 17h)– 
Juliana Prudente 
Webnário com PowerPoint aula de Sheila 
Quintaneiro (live interativo pelo zoom) 

 
Anatomia  

 Osteologia e Miologia do: 

 Crânio 

 Tronco  

 Membros Superiores 

 Membros Inferiores  

 Anatomia aplicada ao Yoga 

 Anatomia palpatória 

 Biomecânica 
 
Fisiologia 

 Sistema digestório 

 Sistema respiratório 

 Sistema endócrino 

 Sistema tegumentar 

 Sistema Circulatório 

 Sistema neurológico 

 Será enviado Uma apostila em pdf.  

  Estudo dirigido (exercícios) 

6º - Pujas - Sat kriyas /Sânscrito- 18 de 
maio (seg)– Sheila 
Webnário com PowerPoint aula de Sheila 
Quintaneiro (live interativo pelo zoom) 

 
 Satkarmas - jalaneti- kriyas 

 Sânscrito 

 Rituais de purificação- pujas - banhos de 
limpeza 

 Sreá enviado 2 vídeos aula puja e shat kriya 
(Mp4) 

 Uma apostila em pdf. 

  Podcast mantras 

  Estudo dirigido (exercicios) 
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Junho aulas presencias de: Nâo sabemos se 
poderemso dar essas aulas ainda, a cidade 
de Búzuios está fechada. Só entra 
moradores e trabalhadores com carteira 
assinada. Precisa terminar o lockdown. 
 1º-Hatha Yoga I –---------------de 10 as 17h 
 Asanas básicas (posturas), Pranayamas, Mudras, 

Bandhas - prática e ajustes 

 Meditação 

 2º- Yoga com acessórios  
 Asanas com uso deste material 

 Metodologia do ensino 

 Planejamento de aula 

 Yoga Nidra 

  

3º Terapias dos Chakras ----------------Sheila 
 Terapias dos Chakras 

 Meditação com cristais 

 Meditação do chakras 

 Asanas pranayamas, mudras/equilíbrium 

 Yogassage 

4 º-Tantra Yoga ------- Sheila  

 Yoga Koruntas/ Slings 

 Yoga suksma e Sthula Vyaima 

 Meditação dos yantras 

 Surya namaskar 

 Pavana muktasana 
 
 

6º - Pujas - Sat kriyas /Sânscrito- ----- de de 
junho----)– Sheila 
 

 
 Rituais de purificação- 

   Pujas - banhos de limpeza- jalaneti- kriyas 

 
7º- Metodologia de Ensino II- A Prática do 
Yoga- ----------- avaliações  
 - Trabalho em grupo e revisão do que foi dado  

 - Planejamento de aula 

 - Formas de ajustes 

 -Pratica da aula em si.  
Neste dia serão feitas as Avaliações finais, teórica e 
prática com entrega dos certificados, desde que o 
aluno tenha cumprido tudo que é necessário para 
terminar, podendo ter 20% de falta, e obtido nota 
acima de sete no total das avaliações. 

 
 
Ministrante: Sheila Quinttaneiro 
 

Professores convidados: 
 Juliana Prudente_ Anatomia Fisiologia 
O currículo do professor convidado está no 
nosso site. 
 
 
Currículo Resumido de Sheila Quinttaneiro: 
  
Diretora e fundadora do Shiva Studio de Yoga e 
Ayurveda da Yoga. Desde 2005 vem formando 
Professores de Yoga e Terapeutas Ayurvédicos, 
integrando a visão do Yoga, da pedagogia e da arte 
de curar através das técnicas tradicionais da  
Cultura Oriental, Indiana, com uma pitada da 
medicina tradicional chinesa e japonesa, com um 
programa de ensino de Yoga criativo e completo, 
abrangendo todas as idades.   
      Formada em Yoga Terapia Integrativa por Joseph 
Lepage, estudou Tantra com Paulo Murilo Rosa e 
Yoga Terapia Hormonal com Anne Marie Bruno, 
Kundalini Yoga com Byas Dev_das, no Sivananda 
Institute of Yoguic Studies. Especializações na Índia e 
no Brasil, com professores renomados como Glória 
Arieira (vedanta), Pedro Kupfer, Camila Reitz e 
Clayton Horton (ashtanga), TKV Desikachar do 
Krishnamacharya Yoga Mandiram, (Vinyoga). 
Formada em Ayurveda pela International Academy 
of  Ayurveda em Puna e kerala Ayurvedic Health 
Care, kerala, Índia, onde leva seus alunos para 
estudos avançados. Tendo se aperfeiçoado com 
professores, como Bri Maya Tiwari, Dr David 
Frawley, Dr Robert Svoboda, Dr Vasant Lad, Drª 
Sonali Shinde, dentre outros. Presidente da 
International Association of Yoga and Ayurveda - 
IAYA. 
 
- Associados da International Association of Yoga and 
Ayurveda (associados no mínimo 4 meses antes da 
inscrição no curso), alunos Shiva Studio 10 % de 
desconto. 
  
Mais informações: 
www.shivastudio.org 
www.ayurvedayogaom.org 

@shivastudioyoga 
 
 
Inscrições abertas: 
e-mail: shivastudioyoga@gmail.com     
 
Locais Búzios: 

http://www.shivastudio.org/
http://www.ayurvedayogaom.org/
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 Shiva Studio de Yoga e Ayurveda - Rua dos 
Pescadores (antiga Av 2) número 55, loja 6, German 
Mall, Manguinhos, Armação dos Búzios RJ 
 
 Local na Praia das Caravelas: Estrada de Búzios 
12300, Casa 49, Baia Formosa, Armação dos Búzios,  
Praia das Caravelas, Rio de Janeiro 
 
Tel.: 22- 26231393 (oi)  
22 998473985(vivo)  
21 998020053(vivo) 
 

  Curso Creditado por: 


