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REQUERIMENTO PARA SE TORNAR MEMBRO DO CORPO DE TRAINERS DO IIBA
(Version 2015)

( Por favor, imprima ou datilografe )

Data
Nome
Endereço
Cidade
Estado ou Província
CEP
País
Número de Telefone (residência)
Número de Telefone (trabalho)
Número de fax
Endereço eletrônico (e-mail)

1. Você é atualmente membro de uma Sociedade de Bioenergética?
Se sim, de qual sociedade?
2. Nome da pessoa de sua sociedade local que enviará uma carta de recomendação ao
Comitê de Seleção.
3. De que sociedade você recebeu o seu CBT?
4. Cite os anos você fez a sua formação oficial?
5. Em que ano você recebeu o seu CBT?

6. Quem era o trainer internacional quando você recebeu o seu CBT?

7. Que trainers internacionais fizeram parte de sua formação oficial?

8. Que membros do corpo de trainers locais fizeram parte de sua formação oficial

9. Quantos anos de experiência você tem trabalhando como psicoterapeuta?
10. Quantos anos de experiência você tem de prática como terapeuta bioenergético?
11. Você é trabalha atualmente como terapeuta bioenergético?
12. Em que ano você se tornou supervisor?
13. Em que ano você se tornou trainer local?
14. Em que programa de formação você teve sua experiência de ensino como co-liderança?

15. De quantos dias foi sua experiência de ensino como co-liderança?
16. Nomes de dois supervisores durante a sua experiência de ensino como co-liderança que
enviarão avaliações por escrito ao Comitê de Seleção.

17. Se você acha que deveria ficar isento de requisitos específicos, por favor, explicite os motivos
específicos.

18. Se você tem habilidades ou experiências adicionais em qualquer uma das seguintes áreas,
descreva-as brevemente para ajudar o Comitê de Seleção a conhece-lo melhor.
a.

Domínio suficiente de inglês, para facilitar a integração e comunicação com o corpo de
trainers internacionais.

b.

Habilidade básica para falar e compreender um ou dois idiomas diferentes do inglês, para
facilitar a comunicação com outras culturas.
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c.

Especialização relacionada com a teoria e/ou prática da psicoterapia que trará acréscimos
ao conhecimento dos membros do corpo de trainers.

d.

Habilidades administrativas que ajudarão na criação e desenvolvimento de novas
sociedades.

e.

Amostras de material de ensino (envie documentos e outros materiais de apoio visual ao
Comitê de Seleção).

f.

Demonstração de um compromisso com um desenvolvimento pessoal e profissional em
andamento.

g.

Participação em workshops de educação contínua conduzidos por diferentes trainer
internacionais, para ampliar a compreensão da bioenergética.

h.

Experiências adicionais de co-liderança e/ou apresentações assistidas e avaliadas
positivamente por diferentes trainers internacionais. Encorajamos os candidatos a ter
múltiplas recomendações enviadas ao Comitê de Seleção por parte desses trainers.

Por favor, envie o requerimento totalmente preenchido com seu currículo a um dos membros do
Comitê de Seleção do IIBA. Inclua quaisquer recomendações adicionais de trainers
internacionais, trainers locais e colegas.
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Parte dois - da aplicação para tornar-se membro do Faculy do IIBA
Data
Nome

Dados enviados na parte 1 do documento:
Endereço eletrônico (e-mail)
Mantenha este formulário de aplicação e preencha os seguintes itens à medida que você for
completando os requisitos para candidatar-se a membro do Faculty do IIBA.
• Ter feito apresentação em duas Conferências do IIBA
• Ter participado de um PDW
• Ter escrito um artigo, que é enviado para todo o corpo de Faculty para avaliações e
feedback
• Quando tiver, envie cartas de recomendação de membros do Faculty Internacional e Local,
para acrescentar aos seus documentos.

19. Nome de seu artigo que circulou entre os trainers internacionais.

20. Em que ano você escreveu o seu artigo?
21. Quais foram os tópicos de suas duas apresentações nos Congressos do IIBA?

22. Em que Congressos do IIBA você se apresentou?
23. Uma de suas apresentações envolveu um trabalho com os participantes?
24. Nomes de dois trainers internacionais que enviarão avaliações escritas sobre as suas
apresentações nos Congressos do IIBA ao Comitê de Seleção.

25. Em que ano você participou de um workshop de desenvolvimento profissional com um
membro do Comitê de Seleção servindo como trainer?
26. Nome do membro do Comitê de Seleção que trabalhou como trainer no workshop de
desenvolvimento profissional que enviará uma avaliação escrita ao Comitê de Seleção.

Por favor envie esta parte dois da Aplicação para os 3 membros do Comitê de Seleção
do IIBA. Inclua as recomendações adicionais que desejar (de Faculty Internacional,
Local e colegas).
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