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Explore evidências com bases científicas e teorias comprovadas sobre esse assunto
complexo que é o sono infantil. A maioria dos cursos populares sobre o sono das
crianças falam sobre a importância de apego e de um cuidador responsivo mas ensinam
estratégias que não são coerentes com o que as evidências mais recentes têm sobre esse
assunto. Estratégias essas como ignorar ou responder o bebê em certos intervalos, ou até
mesmo ignorar completamente estratégias biológicas como adormecer amamentando ou
no colo. Evidências de alto nível mostram que, na verdade,  essas estratégias populares,
não ajudam a maioria das famílias.
Há muito mais a ser feito para noites de sono mais prazerosas! Sono é uma ciência e
tem diversas raízes e é indiscutível o quão necessário é um olhar profissional para a
Saúde do Sono e um auxílio de qualidade para famílias que vivem tempos difíceis na
hora de dormir. Nosso curso traz o que há de mais atualizado sobre a ciência do sono
infantil a partir das pesquisas da NSF. Mas o curso vai além do Sono. É um curso
completo integrando toda a família.. Há uma participação especial do dr. Daniel Siegel
explorando o sono e a neurosciência, e dra. Jane Nelsen falando sobre a Disciplina
Positiva e Sono com uma entrevista exclusiva para o FWII. o FWII apoia os 8 princípios
da Criação com Apego.

Seja um Educador (a) Integrativo
do Sono Infantil e bem-estar

familiar!

CURSO:



“O curso está sendo maravilhoso! Nunca
me senti tão motivada a estudar cada
conteúdo apresentado. Material excelente
com artigos científicos que conferem
embasamento teórico consistente. Traz uma
compreensão linda sobre a infância,
enfatizando a importância dos primeiros
anos de vida para um desenvolvimento
emocional saudável. Muito além de técnicas
de sono. É um curso para quem busca
compreender afetivamente bebes, crianças
e suas famílias, atendendo as suas
necessidades físicas e emocionais, o que
inclui melhor qualidade no sono. Incentiva a
reflexão e pensamento crítico, além de ser
aplicado com muito carinho, cuidado e
empatia. Recomendadíssimo!!!”
Jaqueline Belmudes – Psicóloga -
Campinas/SP

“Sou pediatra geral de formação e na
minha vivência sempre tive a demanda e a
curiosidade em saber mais sobre o sono
infantil. A verdade é que durante a nossa
formação acadêmica pouco se fala sobre o
assunto e, pra ser sincera, apenas em um
único momento ouvi menção ao um tipo
método de sono, que na ocasião me
pareceu interessante embora, com o
aprendizado que tive, hoje não me parece
nada gentil.
Por fim, nas minhas buscas por aprender
mais sobre sono na primeira infância,
encontrei o curso de sono infantil com
ênfase na saúde integrativa. Foi amor à
primeira vista...rs
Pois uniu toda minha visão da criança (que
engloba sua saúde como um todo, de
forma integral), com o cuidado com a
família e o conhecimento mais a fundo
sobre o sono propriamente.
Foi enriquecedor saber que agora tenho
bagagem para ajudar de verdade e com
explicações embasadas cientificamente as
demandas das famílias no consultório no
quesito sono. E me aprofundar em dizer
que muitas vezes, o foco a ser tratado ou
trabalhado nem é o sono e sim algo
comportamental, emocional, físico ou em
algum outro ponto da pirâmide da saúde
integrativa das famílias. Posso dizer q foi
um divisor de águas no meu trabalho!”
Renata Saioran – Pediatra – Rio de
Janeiro/RJ

Veja o que nossos alunos estão dizendo:



"Gostaria de agradecer imensamente pela
oportunidade de ter feito este curso!
Confesso que quando me inscrevi estava
cheia de “pré-conceitos” porque pensava
que consultoria de sono era uma coisa só:
treinamento de sono! Já seguia o Instagram
e as postagens me mostravam outra coisa...
E fiquei curiosa... Foi essa “pulguinha atrás
da orelha” que me fez tomar a decisão de
ver o que de fato seria ser uma consultora
de sono/ educadora de sono.
Sou mãe em período integral, sigo
amamentando minha filha de 2 anos e
meio (porque estamos muito bem assim!) e
sempre me simpatizei com a Criação com
Apego e Disciplina Positiva.
Durante o curso, tive a oportunidade de
rever muitos dos meu pré-conceitos, olhar
para minha maternagem e principalmente
para mim mesma. Um processo de
conhecimento e cura!
Foram meses intensos de estudo,
conteúdos científicos, e muitas discussões
enriquecedoras nas aulas em grupo. O
conhecimento e clareza da Jessica sobre as
coisas é impressionante!! Que sorte
tivemos de tê-la como mentora!
Finalizo parte dessa jornada (porque não
vejo a hora de terem mais cursos! Rs)
muito agradecida pelas mudanças
provocadas em mim pessoalmente e
profissionalmente! Hoje, ouvir de clientes
que tenho mesmo talento como Educadora
do Sono Infantil, só me faz ter a certeza qu
fiz a escolha correta em ter deixado minha
curiosidade falar mais alto do que meu
“pré-conceito”!”
Cibele Câmara-Rosen - Filiada La Leche
League - Shanghai/China

Veja o que nossos alunos estão dizendo:

“Esse curso é transformador, nos ensina a
olhar o nosso interior para poder olhar com
empatia o interior do outro. A Jéssica tem
uma didática e uma abordagem
maravilhosas, que nos levam a acolher as
famílias com amor e cuidado, e a ter uma
análise crítica antes de qualquer tipo de
aconselhamento. Aqui não usamos técnicas,
mas efetuamos um trabalho conjunto com
as famílias, de forma muito respeitosa e
humanizada. É um curso apaixonante!”
Vivian Jacobi Teles Deluca - Analista
Financeira - Imbituba/SC

“O curso é realmente surpreendente.
Completo, com uma abordagem única e
individualizada, não só de respeito ao
bebê/criança, mas à família como um todo.
Aprendizado sobre neurociência, psicologia,
saúde integrativa... muito além de estudar
apenas o momento do sono! A Jessica é
muito atenciosa, didática e motivadora, não
tem como não amar!”
Simone Pavan – Fisioterapeuta –
Campinas/SP



OBJETIVOS DO CURSO:
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Lidar com o sono é considerado um dos maiores desafios da maternidade e, por isso,
muitos pais e famílias têm buscado informações e direcionamento de qualidade para um
sono saudável. É importante ressaltar que os Educadores Integrativos do Sono Infantil
não realizam tratamentos clínicos, e que são altamente capacitados para reconhecer
quando a criança precisa ser recomendada ao profissional adequado para intervenções
médicas. ou psicológica.
Este curso não tem como objetivo treinar os alunos para que ensinem crianças a dormir a
noite inteira. O FWII não é um formador de treinadores de sono. O programa certificado
em Saúde Integrativa do Sono é um curso educativo e complexo sobre a ciência do sono,
saúde integrativa e comportamento humano para que cada aluno ou atual profissional da
área da saúde venha balancear e aplicar esse conhecimento em suas práticas. Este
programa integra conhecimentos interdisciplinares da psicologia do desenvolvimento,
psicanálise, psicologia sistêmica, behaviorismo, ciência médica, ciência da lactação,
ciência evolutiva, neurociência e fundamentos em terapias para estabelecer ritmos
biopsicossociais saudáveis. O aluno é encorajado a trabalhar de forma multidisciplinar e
também a fazer a formação em Disciplina Positiva para aumentar o seu conhecimento na
área Parental. E então, o enfoque integrativo do curso vai além do sono, que passa então
a ter um olhar amplo para a família inteira.
O curso é oferecido online e tem duração de 10 meses (6 meses de teoria e 4 meses de
prática). Você terá acesso ao portal do aluno onde todo material é postado
semanalmente, irá explorar casos com conceitos provocativos para colocar os estudos em
prática, participará de encenações para treinar como atender as famílias e também de
grupos de estudo para revisar, apresentar suas pesquisas e lições, interagir com outros
alunos e a instrutora. O curso tem como objetivo preparar os participantes para trabalhar
de forma independente, aplicando os estudos em sua área atual de trabalho ou como um
Educador (a) Integrativo do Sono Infantil.

O ÚNICO CURSO SOBRE SONO INFANTIL SEM
TREINAMENTO DE SONO E SEM MÉTODOS!



“Gostaria de aproveitar este espaço para
em primeiro lugar agradecer a
oportunidade de fazer parte desta turma e
deste aprendizado. O curso de consultoria
de sono infantil com ênfase na saúde
integrativa foi um divisor de águas na
minha vida. Além de todo o
amplo conhecimento com enfoque muito
direcionado para os bebês, suas famílias,
suas emoções, o curso aborda teorias muito
bem embasadas em pesquisas científicas, o
que nos traz confiança e credibilidade em
todo o processo. Todo o conhecimento
repassado pela nossa mentora Jéssica é
riquíssimo em informações, é grandioso em
empatia, sensibilidade e respeito por todas
as famílias e suas realidades. Com certeza
nos tornaremos muito mais do que
Consultoras de sono, encerraremos esta
jornada sendo seres humanos muito
melhores, buscando atender e compreender
cada situação de forma única, como cada
família que busca nosso atendimento. O que
me encanta cada dia mais é ter a certeza
de ter escolhido um curso que está me
preparando com sensibilidade para atuar
em momentos tão delicados das famílias
com preparação, conhecimento, amor,
sensibilidade e de uma forma totalmente
individualizada, sem métodos rígidos e
engessados, mas sim com flexibilidade e
adequações para cada realidade familiar e
parental. Gratidão Jéssica por se dedicar
com tanto afinco a esse lindo projeto e por
compartilhar conosco toda essa bagagem
de conhecimento.”
Vanessa Souza – Publicitária - Balneário
Camboriú/SC

“O curso de consultoria mudou minha vida
profissional, minha vida pessoal não só
como mãe mas como mulher e esposa! Não
aprendi somente os ciclos do sono mas, a
ser mais humana e a ter uma visão de
acolhimento diferenciada.”
Snaylla Carvalho Bittencourt – Professora –
Parnaíba/PI

“Sou muito grata por ter tido a
oportunidade e o prazer de fazer esse
curso maravilhoso e super completo que
me enriqueceu tanto, não só como agora
Educadora Integrativa dO Sono como
também como pessoa e principalmente
como MÃE! Olha, não foi fácil. Muitos
artigos científicos, muitos trabalhos
individuais e em grupo...e com uma bebê em
casa... MAs eu consegui me organizar e tirar
o melhor proveito possível de todo o
conteúdo. No início achei que eu não seria
tão boa como as outras colegas que já
eram consultoras, ou até mesmo de outras
áreas da saúde, com muito mais
experiência... mas eu estava enganada, pois
hoje posso dizer que estou muito confiante
e preparada para atender e ajudar tantas
famílias que vem sofrendo com os diversos
problemas de sono, e inclusive já obtive
diversos resultados super positivos de
clientes que já passaram pela minha
consultoria. Enfim, gostaria de agradecer
imensamente por essa nova profissão tão
gratificante! Muito obrigada Jessica!”
Fernanda Benatti – Health Coach –
California/EUA

Veja o que nossos alunos estão dizendo:



PARA QUEM É O CURSO:
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Você que quer começar uma nova carreira sendo o seu próprio chefe e empreender
diretamente de casa, e mais que isso, seguir uma carreira para ajudar famílias. Ou para
atuais consultores de sono que querem se especializar em Saúde Integrativa e sono e
aprender muito mais que o básico. E profissionais que querem agregar mais valor e
conhecimento para auxiliar famílias quanto ao sono de seus clientes na sua profissão
atual como pediatra, psicólogo, doula, professora, enfermeira, fisioterapeuta, consultora de
amamentação etc.
O curso foca em auxiliar crianças na faixa etária de 0 a 13 anos de idade, estudando cada
caso de forma personalizada, educando as famílias com informações de qualidade,
trazendo soluções por de trás do comportamento apresentando auxiliando,
encaminhando o caso para profissionais adequados e trabalhando em conjunto de forma
multidisciplinar e assim, apoiando as famílias de uma forma integrativa.  O curso prepara
o aluno para trabalhar com qualquer tipo de filosofia familiar, inclusive para trabalhar
com famílias que aderem à criação com apego, que querem compartilhar a cama, ou estão
em busca de uma solução para melhores noites de sono não envolva abandono, ou
separação de ambiente.
 
Ao concluir o curso, os participantes receberão certificação e selo internacional
Americano pelo FWII – Family Wellness International Institute e selo Nacional pela ABED
– Associação Brasileira de Educação a Distância. O certificado emitido possui a mesma
validade de um certificado de curso presencial e pode constar em seu currículo ou ser
utilizado em concursos, universidade, horas extracurriculares na faculdade etc.

A lei de número 9.394/96 Decreto número 5.154/04; Deliberação CDD 14/97 Parecer 285/04 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
estabelece que os cursos livres passaram a integrar a Educação Profissional, que é a modalidade de educação não-formal de duração variável,
destinada a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. Esta mesma
lei cita que não há exigência de escolaridade anterior para esta modalidade de ensino.*
* Fonte: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

O Educador (a) é um facilitador na vida da família,
trazendo informações e auxílio de forma

integrativa.



“Quando eu terminei o meu primeiro curso
de consultoria do sono infantil eu fiquei
simplesmente apaixonada e encantada pela
profissão, mas estava insegura, eu sentia
que precisava de mais, pois eu tinha muitas
dúvidas e muitas questões, e me perguntava
sempre se eu estava certa! Foi aí que
busquei mais uma formação, porém após 6
meses desse outro curso continue confusa,
cheia de dúvidas, questionamentos,
insegura e pensando, mas eu não quero
deixar um bebê chorando porque eu jamais
faria isso com meus filhos! Desde o meu
primeiro atendimento eu fui totalmente
contra métodos sem acolhimento e nunca
os usei! Eu tentava fazer algo mais
humano, mais natural, a longo prazo mas
sem abandono! Eu sempre busquei o
acolhimento acima de qualquer coisa, mas
eu pensava, será que sou a única contra,
será que ninguém pensa como eu, será que
estou errada??? E aí recebi no grupo
profissional de consultoras em
amamentação que participo, através da
Nanda, da PSImama que aconteceria um
curso diferencial, um curso cheio de amor e
acolhimento! E aí eu pensei! Agora vai!
Corri atrás da Paula e da Jessica , fiz minha
pré-inscrição mas fiquei de fora da
primeira turma! Fiquei arrasada porque
estava grávida e depois ficaria bem mais
difícil, mas fiquei no pé da Jessica
aguardando alguém desistir ... rsrs! E não é
que fiquei com a última vaga? E valeu toda
a experiência da vida, porque ela trouxe
informações teóricas e comprovadas
cientificamente de tudo que eu estava
aplicando mas sem um dia ter aprendido
em um curso!

A Jessica é única! O curso dela trabalha a
família, a preocupação com o todo, pois o
sono é consequência de uma família
equilibrada e feliz! O curso dela não te
ensina métodos, lá você aprende a cuidar
da família! Jessica é uma pessoa muito
querida e que encanta ao ensinar tão
lindamente como acolher as famílias!
Jessica, eu agradeço todos os dias por te
achar e me mostrar como eu estava no
caminho certo! Obrigada por tudo! E muito
obrigada por me permitir espalhar um
pouquinho do que eu sei através da sua
escola! Me enche o coração e de vida ajudar
outras educadoras integrativas do sono
infantil!”
Sarah Mendonça  - Consultora  de Sono e
Educadora Parental – Rio de Janeiro/RJ

“Comecei o curso do FWII já trabalhando
como consultora de sono, em uma
formação anterior maravilhosa. Porém,
haviam muitas lacunas em que eu não
conseguia ajudar. Lacunas emocionais dos
clientes! E, com a formação do FWII,
consegui entender melhor o emocional das
famílias, entender como isso afetava o
sono das crianças.  Foi realmente, um
divisor de águas na minha carreira, que
tanto amo. Jéssica, obrigada por tudo!”
Renata Takayama – Consultora de Sono –
Belo Horizonte/MG

Veja o que nossos alunos estão dizendo:



CONHEÇA ALGUNS MÓDULOS DO CURSO:
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·      Psicologia e ciência do sono infantil
·      Neurosciência
·      Princípios de consultoria
·      Saúde Integrativa, explorando todas as áreas de saúde que interferem com o sono
·      Identificação de comportamentos emocionais e relacionamento entre pais e filhos
·      O que é higiene de sono
·      Teoria do apego e como trabalhar com as famílias respeitando as emoções do bebê
e incentivando a criação de laços entre as mesmas
·      Criação com Apego
·      Explorar os métodos de treinamento de sono que existem e a razão pela qual não
funcionam. Será que realmente é necessário treinar o bebê para dormir?
·      Fisiologia do Sono - 0 a 13 anos de idade
·      Como prestar serviços de aconselhamento e suporte para as famílias que estão
passando por privação de sono. (como ouvir, resolver conflitos, soluções práticas etc)
·      Como montar um plano profissional para o cliente e como conduzir os
acompanhamentos
·      Fundação básica em aleitamento materno
·      Fundação básica em Sistema de Processamento sensorial
 

Se especialize você também na 
saúde integrativa do sono infantil!



“A maternidade e o contexto que estava
minha vida me trouxe muitos desafios e
dificuldades. Eu achava que sabia muito e
descobrir que não sabia nada além dos
cuidados básicos e instintivo do ser
humano. Estava no meu limite, me sentindo
muito sozinha e em exaustão, preocupada
em excesso com o desenvolvimento de meu
filho e achando que estava fazendo tudo
errado. O fato que dentre outras coisas ele
despertava muito e além de preocupar com
o bem estar dele eu estava muito cansada
física e emocionalmente tendo crises de
nervoso diárias e prejudicando meu bebê e
toda minha família.
Pesquisei muito e um dia Deus me colocou
pra assistir a live da Jessica que falava
sobre uma abordagem num contexto de
saúde integrativa, que batia muito com o
cuidado holístico que vi na faculdade e
acredito pra vida.
Pensei em fazer apenas a consultoria, mas
vi no curso a oportunidade de aprender,
empreender e principalmente ajudar meu
filho e nossa família. O curso tem sido
muito melhor do que eu imaginava, são
muitos assuntos abordados que no
contexto do dia a dia não percebemos a
importância de cada coisa, desde a
conexão entre os cuidadores e o bebê, o
sistema sensorial e o limite de cada um, a
higiene do sono e a importância da rotina,
o tipo de apego que criamos com nossos
filhos, dentre outras coisas.

Além disso criamos um grupo que tem
espaço para discussão dos assuntos,
desabafos, distrações e muito amor, uma
apoiando a outra. Consegui aceitar meu
momento de vida e lidar melhor com tudo.
A mente melhorou e as coisas por aqui
estão gradativamente se encaixando.”
Monique de Macedo – Enfermeira - Feira de
Santana/Bahia

Veja o que nossos alunos estão dizendo:

“Antes de ser Educadora Integrativa do Sono
Infantil, eu já era mãe e profissional formada
em RH e com carreira de mais de 10 anos, a
qual me abdiquei para cuidar exclusivamente
da minha filha, pois a maternagem me
seduziu, me cativou e me encantou, apesar de
tantos desafios. Com a formação do FWII eu
aliei meu amor de mãe, o desejo de ficar o
máximo de tempo possível com minha
menininha, e a minha missão de vida, que
passou a ser ajudar com empatia e
acolhimento os bebês e suas famílias, que
assim como eu sofreram com a privação de
sono, podendo assim ser mãe em tempo
integral e profissional apaixonada pela nova
profissão. O conhecimento que absorvi vai
além de conteúdo cientifico, ele vai na alma e
no coração. Foi transformador como mulher,
como mãe e principalmente como
profissional. Sou grata por tanto aprendizado
e por encontrar minha redenção nessa
imersão de apego, sono e emoções.” 
Regiane Ramos, Coordenadora de Recursos
Humanos -  Osasco/SP



WEBNÁRIO E CONSULTORIA DE MARKETING:
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Estratégias simples e práticas para expandir o seu
conhecimento e potencializar as suas vendas
Marketing digital: informações específicas para
que você alcance o seu objetivo principal
Material bônus e links exclusivos para criar
autoridade nas redes sociais
Consultoria particular de até 1 hora de duração
com especialista em Marketing sobre tópicos
relacionados a vendas,  plano de marketing digital,
criando um sistema para o seu negócio, redes
sociais e muito mais

Vagas limitadas! Garanta o seu lugar no webnário
com material exclusivo + consultoria particular

com especialista em marketing e vendas..

O aluno também tem a opção de adquirir webnário e consultoria de marketing
.



“Eu trabalhei 10 anos em escola de
educação infantil, além de ter cursado
Psicologia, e, portanto, acredito na
importância da qualidade de sono para a
saúde e desenvolvimento da criança. Sono
infantil é assunto pelo qual sempre fui
apaixonada.
Como mãe, busquei orientações sobre o
sono infantil, mas as informações na
internet são contraditórias. Há 3 anos senti
o desejo de me tornar consultora de sono
infantil, mas somente quando conheci a
abordagem integrativa do Family Wellness
que decidi investir nesta formação. Fui
cativada desde a primeira live que assisti
da Jéssica explicando sobre a abordagem.
Foi amor à primeira vista (depois de 3
anos buscando um curso que se encaixasse
nos meus valores e princípios de
educação).
O maior diferencial do curso é não colocar
o foco justamente no dormir. Nós somos
guiadas, desde a primeira aula, a investigar
e compreender as questões de saúde bem
como as demandas emocionais que
envolvem a vida do bebê. A família é
respeitada em sua totalidade, independente
da forma de parentalidade escolhida. E isso
é o verdadeiro respeito à infância.
Recomendo este curso para todas as
profissionais de infância, pois o conteúdo
vai muito, mas muito além do sono.”
Gisele Palmas Pacheco - Consultora
Materno-infantil - Esteio/RS

Veja o que nossos alunos estão dizendo:

“Eu sentia que faltava algo a mais que eu
deveria entregar aos meus clientes. Quando
eu fiz a minha primeira formação, eu aprendi
muito sobre técnicas que pareciam ser a
solução para todos os problemas. Porém, ao
atender meus clientes me deparava com
situações que o processo estagnava e eu já
não sabia o que fazer: será que o bebê tem
algum problema? será que eu estou fazendo
algo errado? Por várias vezes pensei em
parar de trabalhar com sono infantil, pois
ficava muito frustrada. Um belo dia, várias
colegas estavam falando que iriam fazer um
novo curso, com uma nova abordagem, que
tem como base o apego, que não utiliza
métodos engessados. Cheguei a me
questionar se realmente valeria a pena
investir, mas decidi arriscar. Hoje, posso
dizer que foi o melhor investimento que pude
fazer! Senti uma libertação tão grande, pois
vi que realmente a parte emocional não
estava sendo levada em consideração em
meus atendimentos e o fato de não ter
métodos, me tirou um peso, pois era muito
angustiante pedir para a mãe seguir uma
receita. Hoje me sinto realizada. Agradeço
muito a Jéssica, que é uma pessoa muito
iluminada e não mede esforços em nos
ajudar! O curso tem uma bagagem científica
enorme, e o acolhimento enche nossos
corações de mais amor! Muito obrigada,
Jéssica. Foi uma honra ser sua aluna!”
Jessica Thuannie – Consultora de Sono – Belo
Horizonte/MG



COMO FUNCIONA O CURSO:
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O FWII - Family Wellness International Institute (Institute Internacional de Bem Estar
familiar) fica localizado nos Estados Unidos e, juntamente com a ABED – Associação
Brasileira de Educação a Distância, está disponibilizando esse curso exclusivo e completo
ONLINE.
 
O curso online será concluído em 10 meses (6 meses de teoria e 4 meses de prática) com
carga horária de aproximadamente 180 horas. O programa foi designado para oferecer
todas as ferramentas e recursos necessários para trabalhar com qualquer filosofia
familiar e com crianças de 0 a 13 anos de idade!
O aluno é encorajado a organizar a sua semana para o melhor aproveitamento do curso.
São 18 módulos pelos quais serão liberados quinzenalmente e semanalmente. A
metodologia do curso é igual a de universidades americanas, e parte do princípio de
desenvolver o pensamento crítico do aluno. No entanto, é necessário ter mais disciplina
do que um curso presencial. Cada modulo será liberado semanalmente no portal online do
aluno. O aluno é o responsável por organizar em seu calendário os dias e horários para
cumprir com seus estudos. Isso inclui os vídeos, leituras, atividades, mentoria, exame
final, trabalhos de conclusao e casos de prática. Todo material de leitura, que inclui
pesquisas científicas e apostilas, será entregue em formato digital e é de
responsabilidade do aluno imprimir e arquivar esse material.
Cada módulo consiste de vídeos, apostilas e leituras científicas, e atividades. O aluno é
avaliado durante todo o curso com a sua desenvoltura nos módulos, participação no
portal online, casos de prática, nota do exame final e os trabalhos de conclusão.
A cada semana a aula de mentorship será agendada. Esta aula será ao vivo para
conversar sobre o conteúdo semanal e tirar dúvidas. A aula será gravada e
disponibilizada no portal online para o aluno que não conseguir participar ao vivo. As
leituras científicas de cada módulo são extensas e importantes para o crescimento e
aprendizado do aluno neste campo de estudo e são documentos importantes para o aluno
no futuro. O exame final inclui perguntas teóricas e de prática para testar o conhecimento
do aluno.. O aluno terá 3 trabalhos de conclusão: Trabalho de pesquisa, trabalho educativo
e atendimentos.
 



"Quando iniciei no FWII, eu já atuava há
mais de um ano como consultora e era
nítido que algo me faltava, mas nem eu
sabia o que exatamente pois já havia
estudado tanto, lido muito, estava em
constantes buscas que acreditava não ter
muita coisa a ser acrescentado! Feliz
surpresa a minha em perceber o oceano de
conhecimento que você possui, e o quanto
muitas crenças minhas em relação ao
“apego” puderam ser desfeitas, me levando
assim a outro patamar de atendimento,
aquele que eu já tentava construir mas que
me faltava embasamento que me deixasse
segura e me sustentasse dentro do que eu
acreditava ser o certo! 
Lidar com o sono das crianças, famílias
cansadas, mães exaustas e se sentindo
culpadas, definitivamente não é uma tarefa
fácil, e precisa sim de muita
responsabilidade e acima de tudo
RESPEITO, e essa proposta ficou clara para
mim dentro dessa instituição! Muita
Gratidão por contribuir em um passo
importante dessa minha longa jornada!" 
Ana Franz - Fisioterapeuta e consultora do
sono - Blumenau/SC

Veja o que nossos alunos estão dizendo:

“Procurei o curso por causa do problema de
sono da minha filha e por achar que
finalmente encontraria uma maneira amorosa
pra resolver esse problema e por ter
enxergado uma oportunidade de me
encontrar profissionalmente e trabalhar em
casa. Acertei em cheio e de quebra
o curso mudou a minha vida, os meus
conceitos, a maneira que eu enxergava a vida,
me transformou em uma pessoa melhor.
Todo dia aprendo coisas novas, o conteúdo é
excelente e desafiador. É um curso intenso e
extenso, o que o torna o melhor curso no
quesito comportamento de sono do bebê, é
necessário comprometimento e
disponibilidade, muita leitura e pensamento
crítico, não existe fórmula mágica.” 
Samara Gonçalves – Empreendedora - São
Luís/MA



AULAS E PLANEJAMENTO:

www . f a m i l y w e l l n e s s - i n s t i t u t e . c o m

18 módulos 
Mentorships quinzenais e semanais AO VIVO
6 meses de estudo teórico
4 meses de prática
Certificação Internacional e Nacional
 

Data de início: 01 de outubro de 2019 a 28 de abril de 2020 (Teoria) e
 conclusão de prática até 31 de julho de 2020 (recesso durante natal e ano novo)

 
As aulas de Mentorship AO VIVO acontecerão nas terças-feiras em horários diversos

para facilitar a participação de todos os alunos (horários de cada mentoria serão
divulgados com 1 semana de antecedência). Para quem não conseguir participar, as

gravações ficarão disponíveis no portal do aluno!

FAQ:

https://familywellness-institute.com/programa-certificado-em-saude-integrativa-de-sono/

Contato:
info@familywellness-institute.com



MATRÍCULA E INVESTIMENTO DO CURSO:

www . f a m i l y w e l l n e s s - i n s t i t u t e . c o m

Valor do investimento: U$999* à vista (apenas via
transferência internacional)
 
Webnário + Consultoria de Marketing U$50*
 
 
Parcelamento: 7 mensalidades de U$158*  ou
 
7 mensalidades de U$165* com webnário e consultoria de
marketing

* O valor em reais dependerá da conversão de acordo com o dia que o pagamento
for efetuado. Pagamento via transferência bancária (à vista) ou via Paypal.

Faça já a sua matrícula:

familywellness-institute.com/matricula-curso-sono/

Contato: info@familywellness-institute.com

Desconto para profissionais da área da saúde:
 10% de desconto na matrícula

Vagas limitadas!

*O valor em reais dependerá da cotação do dia e do seu banco ou cartão de crédito. Para verificar as opções de pagamento e de
transferência internacional, por favor, visite o FAQ


