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YOGA FOR All 
 

I Curso de Formação em 
Instrutor de Yoga em Trancoso 
Bahia 2020  
 
Shiva Studio de Yoga e 
Ayurveda  
 
Direção: Sheila Quinttaneiro 
 
1  a 14 de fevereiro de 2020 
10 às 17h 
 
Creditado pela Aliança do Yoga e 
International Association of Yoga and 
Ayurveda- IAYA 

 

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

 

 
 

Investimento: 
Inscrição de R$260,00 
 

Opções de pagamento: 
− À vista com 10% desconto: R$4.230,00. 
− Parcelamento no cartão: 6x R$785,00. 
*Parcelamos em até 12X mas o valor do 
juros varia de acordo com o cartão de 
crédito. 

 
− Alunos do Shiva Studio, do Love Of Yoga  

20% de desconto no pagamento à vista 
R$3.768,00. 

−  10% de desconto no pagamento no 
cartão 6 x R$706,00 no cartão 
 

 
Hospedagem e alimentação não incluída 
neste valor. Dicas de pousadas:  
Capim Santo 

http://www.capimsanto.com.br/trancoso/ 
 
Vila Pitanga 
 
Pousada Seis e Meia  
 
Quarto Crescente. 

 

Dicas de Restaurantes: 
The Coffee Bar, Lua Verde e Sabor do Mundo. 
 

Camping: 
Chalés e Camping Cuba 

https://www.pousadacuba.com/ 

 

Hostels:  Na booking e no airbnb existem 

hostels de R$ 78,00R $ 95,00 a diária verifique. 
 Balaio Hostel, Baianeiro Hostel, Pousada do 
caminho. 

 

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                             
Total do curso: 200h/aulas 
 

Material didático incluso: apostilas de 

300 páginas. 2 CDs e 1 DVDs, 1 powerpoint, 
enviados por e-mail ( links)  
 

Programação: 
 
1º Terapia dos Chakras – 

01/02 de fevereiro (sab/dom)  
 Terapia dos Chakras 
 Meditação com cristais 
 Meditação do chakras 
 Asanas, pranayamas, mudras/ equilíbrium 
 Yogassage 
 Bhagavad Gita/Mahabharatha 
 
 

https://www.pousadacuba.com/


2 

 

2º- Hatha Yoga I- 03/04 de fevereiro 
(seg/ter)  

 
 Introdução ao yoga – História – Filosofia - 

Diferentes Estilos 
 Yoga Sutras de Patanjali 
 Asanas básicas (posturas), Pranayamas, 

Mudras, Bandhas - prática e ajustes 
 Meditação  
 

3º-Yoga com acessórios (props) - 
05/06 de fevereiro (qua/qui) 
 
 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 

 

4º-Tantra Yoga 07/10 de fevereiro 
(sex/seg) 
 
 Yoga Koruntas 
 Yoga suksma e Sthula Vyaima 
 Meditação dso yantras 
 Surya namaskar 
 Pavana muktasana 

 

5º- -– Anatomia aplicada ao Yoga-  
08/09 de fevereiro (sab/dom)  
 Crânio - Osteologia e Miologia  
 Tronco - Osteologia e Miologia 
 Membros Superiores-Osteologia e Miologia 
 Membros Inferiores - Osteologia e Miologia 
 Anatomia aplicada ao Yoga 
 Biomecânica 

 

6º Pujas, Sat kriyas e Sânscrito -
11/12  de fevereiro (ter/qua) 
 - Como fazer um Puja, rituais de limpeza do 

espaço. 
 - Limpeza pessoal: Jala net, vamana etc 
 - Os rituais hindus. 
 -Noção de Sânscrito, Devanagari - 

Transliteração, como pronunciar 
corretamente,  Alfabetização no sânscrito 

 
7º Metodologia de Ensino II – 13/14 de 

fevereiro (qui/sex) 
 - Revisão e Prática de como dar aulas 
- Ajustes 
- Papel do professor 
- Como desenvolver as aulas 

 - Avaliação teórica e pratica 
 
 

Sobre a prática: 
Aconselha-se ao aluno a fazer a prática de 
aulas regulares no Love Of Yoga durante o 
período do curso.  Modalidades disponíveis 
Ashtanga Vinyasa, Surya Vinyasa, Hatha Yoga 
. 
Diariamente das 7h às 9h e de 17h às 18:30. 
 

  Sobre as aulas regulares: pela manhã 

e à noite no Love of yoga terão desconto de 
30%.  16 aulas: R$  320,00. 

 
 Sobre as assistências de Aulas: 

 
As assistências de aula, que não são 

obrigatórias, mas valem 2h como estudo 
dirigido, podem ser feitas, gravando as aulas 
práticas e depois compilando para a folha de 
assistência de acordo com a explanação do 
professor.  
 

Sobre o estágio: 
 
  O estágio pode ser feito inclusive ao ar 
livre um aluno dando aula para o outro, durante 
o período livre do curso. Não necessita da 
presença de um professor do curso. 
  
 

 Sobre o planejamento de aula: 
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Será fornecido um planejamento básico 
explicado e na apostila terá material para que o 
aluno possa executá-los. 
 
 

 Sobre os estudos dirigidos: 
 

Encontram-se no site do Shiva Studio 
será fornecida uma senha, o aluno para tal 
deve ter um computador, lap top, ou Ipad, para 
executá-lo. A resposta também será online.  
 
 
 

 Sobre o Programa do Curso 
 
  Neste curso, o aluno aprenderá a 
planejar suas aulas de Hatha Yoga nos níveis 
básico de acordo com as necessidades de 
cada aluno e também para aqueles que 
querem desenvolver uma prática mais 
energética como o Tantra, e a  terapia dos 
chakras. 
   A estrutura da aula integra as principais 
ferramentas que o Yoga oferece, incluindo 
asanas, pranayamas, relaxamento e 
meditação, criando uma experiência completa 

na vivência do yoga.  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. 
 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 da tradição do Yoga. Ainda teremos 
métodos especiais, como o uso dos 

acessórios, terapia dos chakras, poderemos 
ver o uso de aromaterapia e cristais, para 
equilibrar os centros de energia.. Auxiliar o 
aluna a planejar suas aulas para iniciantes de 
hatha e tantra para iniciantes. O aluno 
desejando continuar oferecemos o Curso de 
Formação Professor 350h, nível intermediário e 
o Curso de Formação Master 500h, nível 
avançado em Búzios.  
entrega dos certificados desde que o aluno 
tenha cumprido tudo que é necessário e obtido 
nota acima de sete no total das avaliações. 
 

Sobre a certificação: O Curso é 

certificado pela Aliança do Yoga e a 
International Association of Yoga and 
Ayurveda. O certificado será entregue no último 

dia de aula desde que o aluno tenha cumprido 
tudo que é necessário, como explanado no 
inicio do Curso. Precisa Ter 80 % de presença 
nas aulas do curso, nas aulas presenciais, na 
assistência de aula, estudo dirigido, 
planejamento e aula e obtido nota acima de 
sete no total das avaliações, teórica e prática. 
 Caso o aluno não tenha terminado alguma 
parte complementar do curso, pode fazê-lo 
posteriormente e receber o certificado ao 
terminar que será enviado por sedex. 
 
Ministrante: Sheila Quinttaneiro 
 
Professora convidada: 

  Juliana( Fisioterapeuta) -  Anatomia Aplicada 
ao Yoga 

 
 

 
 
 
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 
Ayurvedicos, integrando a visão do Yoga, da 
pedagogia e da arte de curar, através das 
técnicas tradicionais da Cultura Oriental, 
chinesa, japonesa e Indiana com um programa 
de ensino de Yoga criativo e completo.  
 
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 do Sivananda Institute of Yoguic 
Studies. 
 
 Com 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).  
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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.  
 

 
 
E-mail:shivastudioyoga@gmail.com; 

loveofyogatrancoso@gmail.com  
 
Local: Shala LOVE OF YOGA  localizada em  
Alameda dos colibris n.11 Trancoso - Bahia 
- Brasil  
 
Telefones: 
+55 73 999821241(vivo)  
+55 22 998473985(vivo)  
 
Shiva Studio de Yoga e Ayurveda: 
 Contato: +55 21 998020053(vivo)  
 
Mais informações:  

www.shivastudio.org 
www.ayurvedayogaom.org 
@shivastudioyoga 
@loveofyogatrancoso  

 
 
 
 
 

mailto:shivastudioyoga@gmail.com
mailto:loveofyogatrancoso@gmail.com
http://www.shivastudio.org/
http://www.ayurvedayogaom.org/

