
 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO 
 
Formador: Pio Campo autorizado pela criadora do Método Maria Fux, portador do CPF             
587.381.181-49, empresário, italiano, proprietário do Centro Internacional de Dançaterapia         
Maria Fux inscrito no CNPJ: 35.900.149/0001-01. 
 
Aluno:________________________________________________, portador do   
CPF:______________________, residente na Rua:_______________________N:____    
Cidade:________________ Estado:____. 
 
Termo de compromisso assinado entre as partes: 
 
OBJETO DO TERMO: 
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Objetivo Geral da Formação: O Centro Internacional de Dançaterapia Maria Fux, de            
acordo com a proposta aqui descrita, tem como objetivo: 
 

- Possibilitar a apropriação de ferramentas para o trabalho com a Dançaterapia em            
grupos, hospitais, organizações e em outros contextos.  

 
Estrutura da Formação: O Centro Internacional de Dançaterapia propõe o curso de            
formação oficial de acordo com os parâmetros internacionais, perfazendo uma carga           
horária total de 1.000 (mil) horas (as especificações referentes às horas de cada etapa              
obrigatória segue ao longo do documento). 
 
Etapas Obrigatórias: 
 

- Encontros Presenciais (intensivos) 
- Encontros on-line 
- Encontros particulares on-line com Pio Campo para orientações  
- Práticas de estágio em grupos, em hospitais, asilos, escolas, empresas etc… 
- Trabalhos finais 
- Certificação como Dançaterapeuta Método Maria Fux 
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Horas de Prática Presenciais: As 300 (trezentas) horas presenciais são distribuídas em            
3 (três) intensivos de 70 (setenta) horas cada, realizados sempre no mês de Julho e 3                
(três) intensivos de 30 (trinta) horas cada, realizados no mês de Janeiro/Fevereiro. 
 
Os intensivos em julho de 70 (setenta) horas cada, tem a duração de sete dias e                
acontecem em estruturas adequadas para receber o grupo num estado de imersão total.             
São escolhidas sempre pousadas de ótimo nível que favorecem o contato com a             
natureza. 
Os intensivos em janeiro de 30 (trinta) horas cada, tem a duração de 4 (quatro) dias e                 
acontecem em São Paulo; os alunos não necessitam permanecer na estrutura. 

O Centro Internacional de Dançaterapia Maria Fux recebe as inscrições e os pagamentos             
unicamente da prática, tendo cada aluno que entrar em contato com as pousadas para              
reservar e pagar sua vaga. 

Horas de Encontros On-line: As 75 (setenta e cinco) horas on-line são distribuídas em              
15 (quinze) encontros nos meses de fevereiro, março, abril, setembro, outubro. 

Cada encontro on-line tem duração de 5 (cinco) horas durante as quais experimentamos             
a redescoberta do espaço e do movimento no novo formato virtual, não por isso menos               
humano. Os encontros são enriquecidos com reflexões, escuta musical, partilhas em           
grupo. 

Os custos dos encontros on-line deverão ser acertados antes de cada encontro. 

Estágio: Após ter completado as primeiras 200 (duzentos) horas de prática e as primeiras              
50 (cinquenta) horas de trabalhos on-line, o aluno poderá iniciar a fase dos estágios para,               
no final do processo total, se tornar Dançaterapeuta do Método Maria Fux.  

O restante das 100 (cem) horas de prática com o formador Pio Campo assim como o                
restante das 25 (vinte e cinco) horas de trabalhos on-line são realizadas em             
contemporânea com a fase do estágio. 
 
Antes de iniciar esta fase é preciso ter dois encontros via Zoom com o formador Pio                
Campo. 
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● Um será relacionado à compreensão adquirida durante a primeira etapa da prática            
de Dançaterapia (200 (duzentas) horas presenciais mais 50 (cinquenta) horas de           
trabalhos online). 

● O segundo encontro se refere ao estudo da estruturação de um encontro de             
Dançaterapia durante o qual o Formador verifica e instrui sobre a modalidade a             
ser seguida para que o estágio inicie. 

Ambos os encontros têm a duração de uma à duas horas. 
 
Estrutura do Estágio: O Centro Internacional de Dançaterapia Maria Fux exige 80            
(oitenta) conduções (de uma hora cada) realizadas, numa primeira fase, em contextos            
sociais não particularmente exigentes (um círculo de amigos por exemplo) para           
gradualmente escolher, com a aprovação do Formador, grupos mais desafiadores          
(pessoas hospitalizadas, pessoas com realidades psíquicas ou físicas diferentes, pessoas          
em asilos, instituições). 

Cada hora de encontro de estágio equivale à uma carga horária de 6 (seis) horas               
considerando o tempo de preparação (pesquisa musical, escolha do estímulo a ser            
proposto, preparação dos materiais necessários, leituras, reflexões, anotações e         
pesquisas). 
 
A cada 10 (dez)  encontros é necessária uma supervisão por parte do Formador. 
 
É o momento de confronto e de avaliação da própria experiência de condução do grupo,               
da coerência entre as propostas e os percursos organizados, de esclarecimentos de            
dúvidas e incertezas. 
Para isso é indispensável, no mínimo, um momento de “partilha” com o Pio a cada 10                 

(dez) conduções. Esse momento deve ser agendado previamente com a organização do            
Centro e terá o mesmo custo dos demais momentos de orientação/supervisão. 
 
Todo material gravado durante o estágio deve ser entregue para o Centro, via Google              
Drive (sem edição ou cortes). 
A fase do estágio não terá nenhum custo fora o valor cobrado para as supervisões e                
orientações. 
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1° O FORMADOR se compromete a oferecer ferramentas e capacitar o ALUNO no método              
Maria Fux. 
 
2° O ALUNO está de pleno acordo com todas as condutas e atividades exigidas pelo               
FORMADOR, conforme explicitado no objeto deste termo. 
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Certificação: Para completar todo o percurso de formação, as últimas 125 (cento e vinte              
cinco) horas são dedicadas ao trabalho final; o aluno deverá realizar um trabalho escrito              
contendo o relato de toda sua trajetória na formação, sua apropriação dos principais             
conceitos do Método Maria Fux e realizar uma apresentação de Dança no dia da              
certificação. 

O Centro Internacional de Dançaterapia Maria Fux exige que a certificação aconteça em              
um intensivo. 
Para isso o Centro se compromete a oferecer os custos relacionados ao Centro. O aluno                

poderá participar do intensivo custeando apenas os gastos da estadia, alimentação e            
transporte.  
 

Estrutura da Formação em Horas (Resumo): 

- 300 (trezentos) horas de prática presencial: 3 (três) intensivos de 70 (setenta)            
horas cada e mais 3 (três) intensivos de 30 (trinta) horas cada. 

- 75 (setenta e cincos) horas de encontro on-line e estudo: 15 (quinze) encontros             
on-line de 5 (cinco) horas cada.  

- 480 (quatrocentos e oitenta) horas de Estágio: 80 (oitenta) conduções de           
Dançaterapia Maria Fux de 1 (uma) hora cada que totalizam a carga horária de              
480 (quatrocentos e oitenta) horas totais considerando o tempo de preparação de            
cada encontro.  

- 20 (vinte) horas de orientações e supervisões com Pio Campo. 
- 125 (cento e vinte e cinco) horas de trabalho final 

Concluindo o final de 1.000 (mil) horas. 
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3° O FORMADOR garante a entrega do certificado “Dançaterapeuta Método María Fux”            
possibilitando ao ALUNO a condução de encontros de dançaterapia. Esse certificado não            
habilita o ALUNO a oferecer cursos de formação em Dançaterapia Método María Fux. 
 
4° O ALUNO se compromete a realizar os pagamentos devidos ao Centro pelas atividades              
fornecidas. Não estarão inclusos custos com hospedagens, traslados, alimentação e afins.  
 
5° Os custos das atividades do Centro Internacional de Dançaterapia Maria Fux serão             
baseados no documento financeiro anual oficial. O ALUNO está ciente que a cada ano os               
custos podem receber alterações. 
 
6° O ALUNO está ciente que a cada supervisão ou orientação com o FORMADOR, que são                
obrigatórias no processo de formação, será cobrado o valor respectivo no documento            
financeiro anual oficial do Centro Internacional Maria Fux. 
 
7° O termo não tem prazo de validade, porém o ALUNO deverá cumprir todas as atividades                
descritas no plano de formação, garantindo 1000 (mil) horas de atividades. Essas horas             
serão comprovadas na lista de presença validada pelo Centro Internacional de           
Dançaterapia Maria Fux 
 
8° Após ter concluído as primeiras 200 (duzentas) horas de prática e as primeiras 50               
(cinquenta horas) de encontros e estudos on-line o ALUNO poderá iniciar a fase do estágio               
prático, marcando antes dois encontros on-line com o FORMADOR durante os quais será             
avaliado sobre a compreensão do Método e orientado sobre a estrutura dos encontros que              
o ALUNO irá conduzir.  
 
9° O ALUNO que será autorizado a ingressar na fase do estágio deverá buscar um local                
adequado e propor ao FORMADOR a tipologia de grupo com a qual gostaria de atuar e                
deverá  se ater às orientações recebidas pelo próprio FORMADOR.  
 
10° O ALUNO que está no período do estágio, se compromete a entregar ao FORMADOR,               
gravações em vídeo, sem edição e cortes a cada 10 (dez) encontros realizados e só poderá                
seguir o estágio após ter recebido a supervisão do FORMADOR.  
 
11° Se durante o tempo de formação o FORMADOR perceber a necessidade de alguma              
atividade extra como leituras de livros ou participação em encontros de algum Formado pelo              
Centro, o ALUNO deverá seguir  tais orientações. 
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12° Em caso de desistência o ALUNO receberá um atestado assinado pelo FORMADOR             
contendo as horas realizadas. Esse atestado não autoriza a condução de encontros do             
Método Maria Fux. 
 
13° Se após a desistência o ALUNO decidir voltar à formação, ele será incluído novamente               
e as práticas já realizadas serão reconhecidas desde que o tempo de ausência não tenha               
superado os três anos. 
 
14° O ALUNO está ciente que deverá acertar com o Centro Internacional Maria Fux              
(conforme o valor descrito no documento anual financeiro oficial) as orientações via Zoom             
(obrigatórias no momento que ingressar no estágio) e as supervisões do estágio (a cada              
dez conduções realizadas pelo ALUNO)  
 
15° Completadas as 1.000 (mil) horas de formação, validadas pelo o FORMADOR, o             
ALUNO poderá receber sua certificação durante um intensivo presencial ao qual participará            
por inteiro arcando unicamente com os custos relacionados a transporte, alimentação e            
estadia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem mais, assinam as partes e testemunha: 
 
 
 
_______________________________                _________________________________ 
Pio Campo - Centro Inter. Danç. Maria Fux          Nome Completo: 
CNPJ n. 35.900.149/0001-01                               CPF:  
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