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TERMO DE CIÊNCIA MANUAL DE ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO À
SUPERVISOR DE EMDR - 2020
Estou ciente de que este manual, bem como as exigências nele contidas, foi elaborado
somente para servir de orientação em condutas e diretrizes, e não constituem um
contrato por meus serviços.
Estou ciente de que a Associação Brasileira de EMDR tem o poder de fazer alterações
unilaterais neste manual em qualquer momento e por qualquer razão.
Estou ciente de que as supervisões que darei, seja individualmente ou em grupo,
seguirão a Teoria e Prática da Terapia EMDR que é baseada no modelo PAI
(Processamento Adaptativo de Informação) e serão de minha inteira responsabilidade,
não cabendo à Associação Brasileira de EMDR qualquer reparo por meus serviços.
Estou ciente de que, para continuar sendo um Supervisor Certificado de EMDR, deverei
me manter atualizado(a) dentro da teoria e prática (protocolos, manejos e atualizações)
da Terapia EMDR e para tanto, participarei de Cursos de Educação Continuada e
comparecerei às reuniões de Supervisores sempre que houver (Congressos Nacionais).
Estou ciente que devo renovar minha Certificação como Supervisor a cada dois anos,
bem como renovar a anuidade da Associação Brasileira de EMDR a cada ano.

Recebi e li o material apresentado neste manual.
Supervisor(a) Certificado(a)

Candidato(a) Supervisor(a) Certificado(a)

Assinatura:_____________________________________________

Nome completo: __________________________________________

Data: ________/_______/20_____

(Este TERMO DE CIÊNCIA deve ser assinado e enviado digitalmente à Associação
Brasileira de EMDR através do e-mail: certificacao@emdr.org.br, para ser apensada ao
arquivo individual do candidato).
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ORIENTAÇÕES AO SUPERVISOR
Para orientá-lo(a) informamos os procedimentos padrões de acordo com as normas da
Associação Brasileira de EMDR, fundamentada nos critérios da EMDRIA e de outras
Associações de EMDR em outros países.
O seu papel de Supervisor Certificado deverá objetivar o desenvolvimento do terapeuta,
oferecendo recursos e manejos diversificados acordados com a Teoria e Prática do
EMDR. O acompanhamento, avaliação e orientação aos seus supervisionados ajudarão
na construção e fortalecimento do papel de Psicoterapeutas em EMDR do nosso país e,
portanto, é uma titulação de muita responsabilidade. Está diretamente relacionado ao
crescimento e divulgação, mantendo fidedignidade à Abordagem EMDR.
A Associação Brasileira de EMDR não arbitra a respeito dos valores de supervisão,
apenas sugere que sejam utilizados os valores praticados na região em que atua,
mantendo-se o mesmo valor de sessão para as supervisões individuais. No que se
refere ao valor cobrado na Supervisão em grupo, o valor sugerido é de 20% a 40% do
valor da sessão de terapia.
O(A) Supervisor(a) Certificado(a) deverá se atualizar quanto às alterações do Protocolo
Básico e buscando a reciclagem de seus conhecimentos.
O(A) Supervisor(a) Certificado(a) deverá manter em dia sua anuidade na Associação
Brasileira de EMDR. Caso esta regra não seja cumprida durante os 02 (dois) anos de
vigência da Certificação, a Associação cessará a divulgação dos dados do(a)
Supervisor(a) Certificado(a).
O(A) Supervisor(a) Certificado(a) é responsável por informar à 1ª Secretaria da
Associação Brasileira de EMDR sobre quaisquer mudanças em seus dados, divulgados
no site.
O Certificado de Supervisor(a) Certificado(a) terá validade de 02 (dois) anos a partir da
data de sua emissão. A renovação do Certificado é de inteira responsabilidade do(a)
Supervisor(a) Certificado(a), bem como o cumprimento das exigências para tal. Os
documentos listados a seguir deverão ser enviados em um único e-mail para o endereço
certificacao@emdr.org.br.
1.
2.
3.
4.

Ficha de Inscrição/Renovação de Supervisor(a) Certificado(a);
Certificado de 24 (vinte e quatro) horas de CEC a cada 02 (dois) anos;
Certificado de Supervisor(a) Certificado(a) vencido;
Comprovante de depósito da Taxa de Renovação efetuado na conta corrente da
Associação Brasileira de EMDR.

No que se refere às modalidades de Supervisão, elas são:
1- Supervisão Individual: neste modelo o(a) supervisor(a) oferecerá supervisão para
um(a) supervisionado(a), atentando para a ética profissional descrita nos Códigos
Associação Brasileira de EMDR
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de Ética dos Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Conselho Federal de Medicina
(CFM), resguardando-se de posturas inadequadas, garantindo ainda fidedignidade à
metodologia do EMDR e o aprendizado do supervisionado(a).
Podem ser oferecidas nas modalidades presencial ou virtual.
O(A) Supervisor(a) Certificado(a) fornecerá uma declaração do número de horas da
supervisão individual ministrada, assinada e carimbada.
2- Supervisão em grupo: as orientações para a supervisão em grupo são as mesmas
contidas nas orientações para Supervisão Individual. Nessa modalidade de
supervisão envolve ainda questões de interesses variados, porém o feedback
deverá ser efetuado de forma individualizada a cada participante do grupo. Podem
ser oferecidas nas modalidades presencial ou virtual.
O(A) Supervisor(a) Certificado(a) deverá oferecer a cada participante do grupo um
mínimo de 30 (trinta) minutos de supervisão.
O(A) Supervisor(a) Certificado(a) fornecerá uma declaração individual de horas
(total) para cada participante do grupo, assinada e carimbada.

Observação
Nos Cursos de Formação Básica: o(a) Supervisor(a) Certificado(a) não poderá oferecer
supervisão aos alunos durante os Módulos da Formação Básica. Isso é facultado apenas
aos(as) candidatos(as) a Facilitador(a) Certificado(a), devendo ser supervisionado(a)
por um Facilitador(a) ou Treinador(a).

Durante a Supervisão, o(a) Supervisor(a) deverá:
1- Esclarecer as dúvidas dos alunos, sempre a partir da perspectiva do EMDR,
entrelaçando teoria e prática, podendo exemplificar sua explanação a partir de
exemplos de casos de sua própria experiência, bibliografia ou de produções
científicas.
2- Avaliar o diagnóstico e prognóstico do caso;
3- Vincular os casos apresentados ao protocolo das 8 fases, e às 3 etapas
(presente, passado e futuro);
4- Relacionar as dificuldades apresentadas aos elementos teóricos do EMDR Sistema de Processamento Adaptativo de Informação;
5- Contribuir na conceituação dos casos apresentados;
6- Avaliar e orientar quanto à Construção do Plano de Tratamento;
7- Verificar a escolha e sequência de alvos para o trabalho;
8- Verificar e orientar como avaliar a prontidão do cliente para o reprocessamento;
9- Oferecer estratégias adequadas para o manejo do quadro;
10- Identificar e corrigir possíveis equívocos no manejo e condução da sessão de
EMDR;
Associação Brasileira de EMDR
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11- Avaliar as questões éticas envolvidas nos casos;
12- Orientar sobre a necessidade de avaliação psiquiátrica complementar;
13- Orientar sobre como identificar e lidar com quadros dissociativos, se necessário;
14- Orientar sobre bibliografia complementar, se necessário;
15- Sugerir psicoterapia, caso o supervisionado(a) apresente dificuldades ou indícios
de contratransferência ou contaminação pelo conteúdo apresentado pelo(a)
paciente.

Poderá candidatar-se
Certificado(a):

para

treinar

um(a)

novo(a)

Supervisor

1. O(A) Supervisor(a) Certificado(a) que contar com um mínimo de 2 (dois) anos de
sua primeira Certificação como Supervisor(a); e
2. Estar em dia com suas obrigações junto à Associação Brasileira de EMDR.

Sobre a Aplicação da Prova Escrita

1. A prova de conhecimento teórico não poderá ser aplicada pelo(a) Supervisor(a)
Certificado(a) que não faça parte da Diretoria Executiva da Associação Brasileira
de EMDR.
2. É vetado ao Supervisor(a) Certificado(a) Diretor(a) Executivo(a) da EMDR Brasil
aplicar a prova de conhecimento teórico no(a) candidato(a) que estiver treinando.
3. A aplicação da prova de conhecimento teórico por um dos membros da Diretoria
Executiva da EMDR Brasil faz parte das atribuições de suas atividades e, portanto,
isento de qualquer pagamento por parte do(a) candidato(a), conforme Art. 35º do
Estatuto da Associação Brasileira de EMDR.
4. O(A) Diretor(a) que aplicar a prova escrita não poderá ter vinculo com a empresa
provedora de Treinamento Básico a qual estiver vinculado o(a) candidato(a) a
Supervisor(a) Certificado(a).
5. Em caso de reprovação, o(a) candidato(a) a Supervisor(a) terá um prazo de 30
(trinta) dias para realização de outra prova e não será cobrada a nova aplicação,
seguindo os critérios dos itens 3, 4, 5 e 6.
6. A prova escrita poderá ser aplicada presencial ou em plataforma virtual,
acompanhada integralmente pelo(a) Diretor(a) Supervisor(a), com tempo de
duração de 2h (duas horas). Este critério também é válido para o reteste.
Associação Brasileira de EMDR
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7. O(A) candidato(a) a Supervisor(a) Certificado(a) receberá através de e-mail a folha
de respostas que deverá ser impressa, respondida, datada e assinada.
8. Ao final da prova, a folha de respostas deverá ser escaneada/fotografada e
enviada em formato PDF para o e-mail certificacao@emdr.org.br.

Sobre a Prova Prática

1. Cabe ao Supervisor(a) Certificado(a) treinador(a) orientar o seu supervisionado
sobre o cuidado de manter a Ética Profissional no que diz respeito a preservar a
identidade de seus pacientes no cumprimento do exame prático descrito no item
12 dos Critérios de Certificação contido nas Orientações ao Candidato a
Supervisor Certificado de EMDR;
2. O(A) Supervisor(a) Certificado(a) treinador(a) deverá solicitar ao seu
supervisionado e aos alunos que estiverem participando deste vídeo uma
autorização para a gravação desta supervisão. Esta autorização poderá ser
gravada ao iniciar o vídeo;
3. O(A) Supervisor(a) Certificado(a) treinador(a) ficará responsável pela preservação
do vídeo e por seu envio para o e-mail certificação@emdr.org.br
4. É expressamente proibido utilizar este vídeo, sob qualquer forma ou para
qualquer fim que não seja o de avaliação do supervisionado, candidato(a) ao
título de Supervisor(a) Certificado(a).

Desejamos que a sua trajetória como Supervisor(a) Certificado(a) seja
profícua.
Associação Brasileira de EMDR
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ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO A
SUPERVISOR DE EMDR
CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO
O aspirante a Supervisor Certificado deverá cumprir os seguintes requisitos:
1. Ter preenchido o Formulário Inicial para Supervisor Certificado (link no site).
2. Ler atentamente o presente Manual de Orientações ao Supervisor de EMDR.
3. Ser Terapeuta Certificado por, no mínimo, 02 (dois) anos.
4. Experiência: contar com um mínimo de três anos de experiência na prática do EMDR
após o término da Formação Básica. A comprovação pode ser feita por meio de cópia
do certificado de finalização do processo básico de formação em EMDR.
5. Prática: ter completado um mínimo de 300 (trezentas) sessões de EMDR,
posteriormente ao Treinamento Básico, com um mínimo de 75 pacientes e não
utilizados anteriormente para a Certificação. Exige-se uma declaração modelo de
declaração 4
6. Supervisão: ter praticado um mínimo de 20 (vinte) horas de Supervisão Supervisionada
com Supervisor(a) Certificado(a) pela EMDR Brasil ou pela EMDRIA, que tenha um
mínimo de 02 (dois) anos de Certificação. Não serão aceitas as horas de Supervisão
Supervisionada com data anterior à Certificação de Terapeuta Certificado do(a)
candidato(a) . modelo de declaração 5
7. Recomendação: obter uma carta de recomendação de um Supervisor Certificado
declarando o uso adequado do EMDR. Exige-se uma declaração modelo de declaração
6
8. Recomendação: obter duas cartas de recomendação de psicólogos ou médicos acerca
da sua prática profissional em EMDR, da conduta ética e do caráter profissional, no
exercício da profissão. Exige-se uma declaração modelo de declaração 7
9. Créditos de Educação Continuada: apresentar um mínimo de 24 (vinte e quatro)
Créditos de Educação Continuada em EMDR de Cursos Avançados validados ou
reconhecidos pela Associação Brasileira de EMDR, não utilizados anteriormente para a
Certificação, a cada 02 (dois) anos.
10. Associação: ser associado da Associação Brasileira de EMDR e estar quite com o
pagamento da anuidade.
Associação Brasileira de EMDR
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11. Exame Escrito: ter sido aprovado em prova escrita de conhecimentos teóricos de
Supervisão elaborada, aplicada e corrigida por membros da Diretoria Executiva da
Associação Brasileira de EMDR, marcada e realizada (presencial ou virtualmente) após
os itens acima serem cumpridos. Não será facultado ao Supervisor(a) Certificado(a)
que pertença ao quadro da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de EMDR
aplicar a referida prova em Supervisonando(a) em Treinamento sob seus cuidados.
12. Exame Prático: enviar um vídeo em formato mp4 contendo ao menos 1h (uma hora)
de supervisão, sendo supervisonado(a) por um Supervisor(a) Certificado(a) para o
endereço eletrônico certificacao@emdr.org.br .
13. Custo do Processo de Certificação: Deve ser depositado na conta da Associação
Brasileira de EMDR, e o comprovante do depósito anexado aos documentos
encaminhados.
14. Uma vez enviados os documentos, o vídeo e o comprovante de depósito, o processo
não poderá ser revertido e não haverá devolução de valores.
Para solicitar a sua Certificação, acesse a Carta de Solicitação e Ficha de Inscrição para
Supervisor (em anexo) no site www.emdr.org.br . Os documentos acima relacionados,
bem como o vídeo da Prova Prática, exigidos para a Certificação devem ser digitalizados e
encaminhados em um único e-mail para o endereço certificacao@emdr.org.br

Associação Brasileira de EMDR
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ORIENTAÇÕES AO CANDITATO A SUPERVISOR DE EMDR
Para orientá-lo(a) informamos os procedimentos padrões de acordo com as normas da
Associação Brasileira de EMDR, fundamentada nos critérios da EMDRIA.
Desejamos que a sua supervisão seja a mais produtiva e benéfica possível.
Para fazer suas 20 h (vinte horas) de supervisão, sendo supervisionado(a) por um
Supervisor(a) Certificado(a) com um mínimo de 02 (dois) anos de experiência, você
poderá usar os modelos:
1. Supervisão Individual: neste modelo o candidato(a) ministrará supervisão para
um(a) supervisionado(a), na presença (física ou por vídeo conferência) de um(a)
Supervisor(a) Certificado(a). Ao(À) Supervisor(a) Certificado(a) avaliador(a),
caberá a correção de forma ética e cuidadosa, de qualquer informação inadequada,
garantindo a fidedignidade à metodologia e o aprendizado do supervisionado(a).
2. Supervisão em grupo: grupos de supervisão envolvem questões de interesses
variados, porém o feedback deverá ser efetuado de forma individualizada a cada
participante do grupo. Neste modelo, o(a) candidato(a) ministrará supervisão a um
grupo na presença (física ou por videoconferência) de um(a) Supervisor(a)
Certificado(a).
O(A) candidato(a)
a Supervisor(a) Certificado(a) deverá oferecer a cada
participante do grupo um mínimo de 30 min (trinta minutos) de supervisão. Os
participantes receberão a declaração do total de horas de supervisão do grupo que
estiver participando. Ao(À) Supervisor(a) Certificado(a) avaliador, caberá a correção
de forma ética e cuidadosa, de qualquer informação inadequada, garantindo a
fidedignidade à metodologia e o aprendizado dos(as) supervisionados(as).
3. Nos Cursos de Formação Básica: apenas candidatos(as)
a Facilitador(a)
Certificado(a)
poderão dar supervisão sendo supervisionado(a) por um
Facilitador(a) ou Treinador(a).

Associação Brasileira de EMDR
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Durante a Supervisão Supervisionada, o(a) candidato(a) a Supervisor(a)
deverá:
1. Esclarecer as dúvidas dos alunos, sempre a partir da perspectiva do EMDR,
entrelaçando teoria e prática. O(A) Supervisor(a) poderá exemplificar sua
explanação a partir de exemplos de casos de sua própria experiência,
bibliografia ou de produções científicas.
2. Avaliar o diagnóstico e prognóstico do caso;
3. Vincular os casos apresentados ao protocolo das 8 fases, e às 3 etapas
(presente, passado e futuro);
4. Relacionar as dificuldades apresentadas aos elementos teóricos do EMDR Sistema de Processamento Adaptativo de Informação;
5. Contribuir na conceituação dos casos apresentados;
6. Avaliar e orientar quanto à Construção do Plano de Tratamento;
7. Verificar a escolha e sequência de alvos para o trabalho;
8. Verificar e orientar como avaliar a prontidão do cliente para o reprocessamento
9. Oferecer estratégias adequadas para o manejo do quadro;
10. Identificar e corrigir possíveis equívocos no manejo e condução da sessão de
EMDR;
11. Avaliar as questões éticas envolvidas nos casos;
12. Orientar sobre a necessidade de avaliação psiquiátrica complementar;
13. Orientar sobre como identificar e lidar com quadros dissociativos, se necessário;
14. Orientar sobre bibliografia complementar, se necessário;
15. Sugerir psicoterapia, caso o supervisionado(a) apresente dificuldades ou indícios
de contratransferência ou contaminação pelo conteúdo apresentado pelo(a)
paciente.

Caso o(a) candidato(a) não apresente as habilidades esperadas deverá ser indicado mais
horas de supervisão com um(a) Supervisor(a) Certificado(a) para que aprimore tais
habilidades.

Desejamos-lhe sucesso!

Associação Brasileira de EMDR
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ANEXOS
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FICHA DE INSCRIÇÃO SUPERVISOR(A) CERTIFICADO(A)
Nome completo:
CPF:
Sexo:

Registro Profissional:
F

M

Data de nascimento:

Formação:
Psicólogo

Médico Psicoterapeuta

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Pós-Doutorado

Endereço comercial:
Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Tel com:

Celular:

Email:

Custo do certificado: R$ 120,00
Depósito para Associação Brasileira de EMDR
Banco Itaú (341)
Agência: 0735
Conta Corrente: 10221-2
CNPJ: 12.300.585/0001-44

O comprovante de depósito deve ser encaminhado para o e-mail: certificacao@emdr.org.br para que seja identificado.

Associação Brasileira de EMDR
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CARTA DE SOLICITAÇÃO
À Associação Brasileira de EMDR
Sr(a). Presidente,
ASSUNTO: Certificação como Supervisor Certificado
De conformidade com as normas vigentes, solicito a expedição de documento que
ateste minha condição de Terapeuta Certificado em EMDR. Para tanto, encaminho em
anexo a documentação exigida:
o Ficha de inscrição;
o Cópia do certificado de Terapeuta Certificado EMDR (expedido pelo EMDR
Institute, EMDRIA ou Associação Brasileira de EMDR);
o Cópia da Carteira de Identidade Profissional (CRP ou CRM) – no caso dos
Psicólogos, o CRP poderá servir como comprovação de mínimo de dois anos de
prática clínica;
o Declaração de atividade na área da psicoterapia, mínimo de 2 (dois) anos, para
os profissionais da área médica;
o Declaração de ter realizado, após o Treinamento Básico, pelo menos 300
(trezentas) sessões de EMDR, com o mínimo de 75 (setenta e cinco) pacientes;
o Declaração de ter praticado pelo menos 20 (vinte) horas de Supervisão
Supervisionada, de Supervisor Certificado pela Associação Brasileira de EMDR ou
EMDRIA. (A declaração deve especificar o número de horas efetivamente
recebidas. No caso de ter tido mais de um Supervisor, incluir uma declaração de
cada um deles);
o Carta de um ou mais Supervisor Certificado, declarando o uso adequado do
EMDR em sessões clínicas no período da Supervisão;
o Duas cartas de recomendação a respeito do caráter profissional e conduta ética,
obtidas com colegas profissionais;
o Comprovação de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de Créditos de Educação
Continuada em EMDR, validados pela EMDR Brasil;
o Comprovação de pagamento do custo da Certificação: depósito em nome da
Associação Brasileira de EMDR.
o Carteira de associado ativo da Associação Brasileira de EMDR vigente no ano
desta solicitação.
Declaro estar ciente de que, em caso de aprovação, a Certificação outorgada terá validade de 2 (dois)
anos, a contar da data de expedição do Certificado. A renovação do Certificado é de minha inteira
responsabilidade, bem como o cumprimento das exigências para tal. Estou ciente de que, caso não
cumpra as regras para tal, a Associação terá o direito de excluir meus dados do site.

Data, __________________, ____ de ________________ de 20____.
Nome: ___________________________________________________
Assinatura ________________________________________________

Associação Brasileira de EMDR
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTOS

Declaro, em razão das exigências para obtenção do título de Supervisor Certificado em
EMDR, que ______________________________________ apresentou 300 (trezentos)
protocolos de atendimentos com EMDR com um mínimo de 75 (setenta e cinco)
pacientes.

Local e data: ___________________, _____ de ______________ de 20 .

_______________________________________________
Nome
Supervisor Certificado
CRP ou CRM

(Modelo 4)

Associação Brasileira de EMDR
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DECLARAÇÃO DE SUPERVISÃO SUPERVISIONADA

Declaro, em razão das exigências para obtenção do título de Supervisor Certificado em
EMDR, que _________________________________________________________
cumpriu ____ (___________) horas de Supervisão, sob minha orientação. Ressalto
também que apresentou desempenho adequado no uso do EMDR durante a Supervisão
supervisionada e cumpriu com todos os requisitos para supervisionar, conforme o
modelo EMDR.

Local e data: ___________________, _____ de __________ de 20____.

_____________________________________________________
Nome
Supervisor Certificado
CRP ou CRM

(Modelo 5)
Associação Brasileira de EMDR
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CARTA DE RECOMENDAÇÃO DO SUPERVISOR

Declaro, em razão das exigências para obtenção do título de Supervisor Certificado em
EMDR, que _____________________________________________________________
mantém uma prática regular de atividade psicoterápica, com o uso do EMDR, e que não
é do meu conhecimento qualquer registro que desabone a sua conduta ética e o seu
caráter profissional.

Local e data, __________________, ________de ____________de 20___.

______________________________________________________
Nome Supervisor Certificado
CRP ou CRM

(Modelo 6)
Associação Brasileira de EMDR

www.emdr.org.br
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CARTA DE RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL

Declaro, em razão das exigências para obtenção do título de Supervisor Certificado em
EMDR, que _____________________________________________________________
mantém uma prática regular de atividade psicoterápica, com o uso do EMDR, e que não
é do meu conhecimento qualquer registro que desabone a sua conduta ética e o seu
caráter profissional.

Local e data: _______________, ______ de ________________ de 20___.

___________________________________________________
Nome:
CRP ou CRM

(Modelo 7)

Associação Brasileira de EMDR

www.emdr.org.br
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AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE SUPERVISÃO
Desenvolvimento do candidato a Supervisor
Numa escala de 1 a 5, onde:
5 = Muito Seguro | 4 = Seguro | 3 = Regularmente Seguro |2 = Pouco Seguro | 1 = Inseguro
Quão seguro você avalia as intervenções do candidato a supervisor, em supervisão, diante dos casos dos
alunos?

Critérios

Pontuação

Preparo geral para orientações sobre o caso
Avaliação do diagnóstico dos casos
Avaliação do prognóstico dos casos
Vincular os quadros apresentados ao protocolo das 8 fases
Relacionar as dificuldades apresentadas a elementos teóricos do EMDR -PAI
Conceituação do caso nas 3 etapas – Passado- Presente- Futuro
Avaliar e orientar quanto a Construção do Plano de tratamento
Verificar a escolha e sequência de alvos para o trabalho
Verificar e orientar como avaliar a prontidão do cliente para o reprocessamento
Identificar e corrigir possíveis equívocos no manejo e condução da sessão de
EMDR
Avaliação das intervenções já realizadas e a correlação com evento chave
Estratégias adequadas para o manejo do quadro
Avaliação das questões éticas envolvidas nos casos, se houver
Orientações sobre a necessidade de avaliação psiquiátrica complementar, se for
preciso
Orientações sobre como identificar quadros dissociativos, se houver
Orientações sobre como lidar com aspectos dissociativos no reprocessamento,
se houver
Orientar sobre bibliografia complementar, se necessário
Sugerir psicoterapia, caso o supervisionado apresente dificuldades ou indícios
de contratransferência pelo conteúdo apresentado pelo paciente.
Capacidade didática e assertividade para transmitir seus conhecimentos
PONTUAÇÃO ________________

Aprovado

Reprovado

ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR(A) CERTIFICADO(A)
Associação Brasileira de EMDR

www.emdr.org.br
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Para aprovação pontuação média acima de 70%:
Para encontrar a média, preencha todos os quesitos, some os pontos e divida por 12.
Nos casos onde não houver pontuação, não deve ser contada a questão para encontrar a
média. Nesse caso, divida pelo número de questões pontuadas.
Valor da média para aprovação 3,50 (70%).
Caso o candidato não apresente as habilidades esperadas deverá ser indicado horas
complementares de supervisão com um Supervisor Certificado para que aprimore sua
habilidade e a recomendação abaixo não deverá ser assinada.
Após correção, por gentileza, envie essa avaliação por e-mail para: certificacao@emdr.org.br

Associação Brasileira de EMDR

www.emdr.org.br
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