
 

 
YOGA 4.0i 

 
  

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Yoga 

 

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Ma. Nilza Maria Coradi de Araújo  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Saúde 
 
 
DESCRIÇÃO: O Curso será oferecido na modalidade a distância, com metodologia de 

ensino interativa com aulas ao vivo, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

  

 

OBJETIVOS: O Curso de Pós-Graduação em YOGA, na modalidade a distância, oferecido 

pela Universidade Cruzeiro do Sul, tem como objetivo geral formar profissionais com 

uma base sólida de conhecimentos técnico-científicos sobre as bases da Filosofia e 

Prática do YOGA.  

O pós-graduado estará apto a:  

• conhecer e pesquisar os princípios e fundamentos da filosofia e prática do Yoga, 

identificando os desafios e as oportunidades de integração desse conhecimento com o 

cotidiano;  

• compreender as principais bases do YOGA, seu campo de abrangência, com ênfase à 

Prática do Hatha Yoga;  

 • reconhecer a filosofia da prática em todas as suas nuances e transpor esse 

conhecimento para promoção da saúde e bem estar;  

• compreender a utilização das várias formas de aplicação da prática do YOGA incluindo 

as energias sutis no ser humano.   

• reconhecer os fundamentos da Meditação e do uso de energia sutil;   

• reconhecer a Ayurveda como medicina tradicional e seus principais usos terapêuticos;  



•  Compreender a importância da respiração (pranayama) e conhecer as principais 

técnicas para promoção da saúde.  

• atuar como agente de mudança, de forma a disseminar o uso da Filosofia e Prática do 

YOGA no seu ambiente pessoal e profissional.  

 

PÚBLICO-ALVO: O curso destina-se, principalmente, aos profissionais graduados da área 

da Saúde (farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

biomédicos, odontólogos, educadores físicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, 

biotecnólogos, naturólogos, entre outros profissionais) que atuem ou que desejam 

atuar na área na Prática da Yoga. Também destinado a graduados de todas as áreas que 

buscam formação específica para ampliação de conhecimentos sobre os fundamentos e 

aprofundamento desta prática milenar. 

 
METODOLOGIA ESPECÍFICA: Os cursos de pós-graduação 4.0i baseiam-se em disciplinas 

diferenciadas nas quais se observam além dos materiais didáticos 

assíncronos, webaulas dinâmicas e interativas, de design criativo e colaborativo, 

ministradas por professores mestres e doutores de reconhecido renome no mercado de 

trabalho. Os encontros síncronos, também denominados como webaulas duram 2h em 

média e ocorrem de forma quinzenal. Sendo assim, totalizam-se 2 webaulas por mês em 

cada uma das disciplinas do curso, exceto para as disciplinas optativas e as disciplinas 

de Seminários e Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira. Ressalta-

se ainda a realização de atividade final em grupo a ser entregue ao final de cada 

disciplina. Neste sentido, competências profissionais emblemáticas do atual mercado de 

trabalho são desenvolvidas, tais como: liderança, espírito de equipe, argumentação e 

senso crítico.  

  
  
DISCIPLINAS OPTATIVAS: as disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado.  

  

 

  

 



CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

Disciplina do Curso  
Carga Horária  

(horas)  

Introdução ao Ayurveda 40 

Bases da Meditação 40 

Optativa I 40 

Introdução à Filosofia do Yoga 50 

Anatomia e Fisiologia Aplicadas ao Yoga 40 

Astanga: As oito partes do Yoga 40 

Aspectos Energéticos do Yoga e aplicações 40 

Yogaterapia 40 

Optativa II 40 

Estrutura e Didática da Aula de Yoga 40 

A Prática do Yoga 40 

 


