Registro e Creditação de Curso de Formação em Ayurveda e Yoga
pela International Association of yoga and Ayurveda
Por favor, leia cuidadosamente este formulário antes de preenchê-lo. Preencha todos os dados com a maior
clareza possível, digitando em “Microsoft Word”. A International Association of yoga and Ayurveda não
processará formulários com dados incompletos. Vale ressaltar, que o simples preenchimento deste
formulário não garante a efetivação do registro, o qual será emitido após a análise das informações e dos
documentos apresentados. Caso necessite de ajuda, entre em contato conosco por e-mail:
ayurvedayogaom@gmail.com
As regras que se seguem abaixo têm por objetivo montar um padrão e organização dos cursos creditados
pela Associação, visando o bom êxito da formação e qualidade de novos profissionais em Ayurveda, Yoga e
terapias orientais.

REGRAS GERAIS
Carga Horária Exigida
•
•

O curso de Formação em Ayurveda para ser creditado pela IAYA, deverá ter no mínimo 420
hora/aula (aulas teóricas e práticas) e 80 horas de ESTUDOS DIRIGIDOS, obrigatórios.
O Curso de massagens ayurvédicas 200 horas dentre aulas teóricas, práticas, estágio e estudo
dirigido.

Coordenação Cientifica do Curso e Corpo Docente
•

•
•

•

A coordenação científica do curso deverá ser feita por um profissional que seja associado da IAYA,
estar com todas as anuidades quitadas e ter uma experiência mínima comprovada de 05 anos com
ayurveda, trabalhando na área. Deverá ser enviado, um currículo completo do coordenador
cientifico e deverá constar em anexo ao currículo a comprovação através de certificados e diplomas
da formação;
O corpo docente oficial do curso deverá ser comandado pelo coordenador científico e todos deverão
ser associados da IAYA, para que ocorra legitimidade e enfatizamos que todos os professores
escolhidos para ministrar as aulas sigam os mesmos critérios definidos previamente pela IAYA;
A IAYA recomenda que os cursos creditados pela Associação, tenham convidados especiais, não
há necessitam de estarem associados à IAYA e nem pertencer ao meio do ayurveda, servem como
um complemento de alguma matéria e ao curso, mais deverá constar os nomes dos profissionais no
formulário que deverá ser preenchido.
No formulário que segue em anexo, deverão constar no mínimo cinco livros como bibliografia que o
curso esteja se baseando.

Valores Referenciais a Creditação do Curso de ayurveda:
•

•
•
•

A organização do curso creditado pela IAYA, deverá pagar o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte)
anuais referente ao curso creditado pela IAYA. Uma anuidade por alunos para cursos com mais de
10 meses de formação ( 10 fins de semana)que poderá ser cobrado do aluno em forma de inscrição
no início do curso e repassado para a IAYA.
Deverá ser renovada de acordo com o início de novas turmas com um novo preenchimento e novo
pagamento da anuidade.
O curso creditado pela IAYA deverá enviar para a diretoria de finanças da IAYA o detalhamento do
acerto desde o início do curso e deverá efetuar o depósito bancário diretamente na conta da IAYA
no valor estabelecido.
O não pagamento da creditação referente a cada aluno acarretará no cancelamento da creditação.
um e-mail a todos os alunos comunicando tal fato;
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•

No início do curso, a coordenação do curso, deverá enviar a IAYA uma lista completa de todos os
alunos, contento nome completo, endereço completo, telefone e e-mail para emissão do certificado
pela IAYA

Obrigações da IAYA
•
•
•

A IAYA se responsabiliza em estar divulgando o curso no web site oficial da IAYA
(www.ayurvedayogaom.org) e estar divulgando o curso na mala direta particular da associação que
é enviado uma vez por mês em formato de boletim;
Estaremos disponibilizando a coordenação do curso creditado, a logo marca da IAYA para que a
divulgação do curso possa contar com a logomarca na sua divulgação;
No término do curso, a IAYA disponibilizará a cada aluno formado, um certificado com a creditação
da IAYA e o aluno caso queira, poderá se associar a IAYA e ganhará uma carteirinha de associado,
um recibo com a vigente anuidade paga.

Disposições Gerais
• Serão creditados cursos com a temática Ayurveda, Yoga e outras terapias orientais como shiatsu,
acupuntura, reiki; as ditas terapias orientais.
• É obrigatório nos cursos creditados pela IAYA a instituição/professor viabilizar o desconto de 10%
para já sócios da IAYA que estejam em dia com a sua anuidade. O sócio deverá apresentar a
carteirinha de sócio da IAYA em conjunto com o recibo da anuidade paga do ano vigente;
• Todo o material didático e avaliações que serão usadas no curso deverão ser registrados e
entregue a IAYA para serem guardadas em nossos arquivos, em conjunto com as fichas dos
alunos, pagamentos a IAYA etc. (em formato digital)

Recomendações
•

•
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A IAYA recomenda que o pagamento aos professores seja feita por hora/aula. Para isso a IAYA
sugere um padrão de no mínimo R$50,00 reais hora/aula para professores locais e no mínimo
R$100,00 para professores que vem de outra cidade. O pagamento ao professor deverá ser feito no
término da aula, para não haver problemas no futuro;
Recomendamos que a organização de cada curso cubra todos os gastos do professores para
chegar até o local onde será realizado o curso, como passagem aérea, estádia, alimentação, taxi na
cidade da pessoa e na cidade onde será realizado o curso, combustível e etc e que seja feito de
igual para com todos os professores.
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Formulário de Creditação
Nome do Curso:________________________________________
Nome do Coordenador do Curso:______________________________
RG:_______________________órgão expedidor_____________
CPF:______________________
Endereço Completo que Será Realizado o Curso:____________________________________________
CNPJ (caso tenha):___________________________________
Programa Completo e Detalhado do Curso(enviar em anexo)
Estágio (nviar em anexo)
Corpo Docente Oficial com currículo______________________________________________
Corpo Docente Convidado com currículo:
Bibliografia do Curso:
(não se esqueça de anexar as fotocópias dos documentos pedidos nos itens acima descritos)
Após a aprovação da diretoria da International Association of Yoga and Ayurveda para creditação do curso,
todos os detalhes e informações serão enviadas ao nosso advogado para ser montado o contrato de
creditação.

Para uso da International Association of Yoga and Ayurveda
(Diretoria deve assinar)

Aprovado por ____________________________________________ Data: ______________

Aprovado por ____________________________________________ Data: ______________

Aprovado por ____________________________________________ Data: ______________
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Termo de Aceitação do Registro
O presente curso está recebendo a garantia do uso limitado e não exclusivo da certificação
especificada pela International Association of Yoga and Ayurveda, pelo período de um ano,
tendo como prerrogativa o uso da “marca de registro”, o que indica ao público que o mesmo é
creditado pela IAYA.
A International Association of Yoga and Ayurveda reserva-se o direito de examinar as
credenciais do curso e do coordenador do mesmo, solicitar informações atualizadas e de revogar seu
direito de usar a marca de registro quando assim considerar motivadamente cabível.
Pela presente, eu, _________________________________________________________,
coordenador do curso ______________________________________________________, declaro
que o mesmo preenche os padrões educacionais mínimos exigidos pela International Association
of Yoga and Ayurveda para o curso __________________________________________.
Declaro para os devidos fins que as informações fornecidas International Association of Yoga
and Ayurveda são verdadeiras e entendo que a falsificação de quaisquer informações fornecidas
aqui resultará na revogação destes privilégios.
Neste termo, aceito as condições em que a marca de registro é concedida ao curso que coordeno,
assim como também aceito ter meu nome e dados do curso incluídos no International Association
of Yoga and Ayurveda como um curso creditado e certificado pela International Association of
Yoga and Ayurveda
Declaro que li e compreendi os Estatutos e Regimento Interno da International Association of
Yoga and Ayurveda e me comprometo a cumpri-los integralmente.
_________________________________________________________________________________
Local e Data

_______________________________________
Assinatura do Diretor da Instituição

__________________________________________
Assinatura do coordenador do curso

Por favor, envie-nos o formulário devidamente preenchido, assim como os documentos
correspondentes e o comprovante de depósito ou cheque nominal à International Association of Yoga
and Ayurveda .
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