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INFORMATIVO E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

•

Sobre o Curso em Astrologia Védica

Este curso em Astrologia Védica tem a duração de três meses e será ministrado no idioma Português. Ele abrange teoria
e prática que permitirá ao aluno o conhecimento da matéria básica e intermediária para a interpretação do Jātaka
(Horóscopo de Nascimento).

•

Módulos de Ensino

O curso está dividido em 5 módulos de ensino, cada um abrangendo de modo autônomo e completo aquele conteúdo
específico, com exercícios propostos de modo a fixar a matéria e a desenvolver o raciocínio em análise de Cartas
Astrológicas. Veja os módulos no link abaixo:
https://sriganesa.com/curso-de-astrologia-vedica-do-basico-ao-intermediario/

•

Duração do Curso e forma de acesso

O curso tem duração de três meses e será ministrado somente na plataforma online do sriganesha.com. Não serão
enviados apostilas e videoaulas por e-mail ou qualquer outra forma de transmissão. Esse material pertence ao Instituto
Śrī Gaṇeśaḥ e é expressamente proibido sua veiculação em outros sites sem prévia autorização.
Se você não tiver acesso a um computador e nem à internet para seus estudos, não ingresse nesse curso, pois ele será
totalmente online e somente através do site sriganesa.com.
O ensino por módulos propõe um processo autônomo de aprendizagem com a mínima intervenção do professor e que
é realizado em grande parte fora da sala de aula. É, portanto, um método de ensino online, preciso e funcional,
facilitando o acesso a todos os alunos por meio da internet.

•

Inscrição e Valor da Mensalidade

Não é cobrada qualquer taxa de inscrição no curso, somente as 3 mensalidades referentes aos 3 meses do
curso.
O valor da mensalidade é de R$ 270,00 pago pelo pagseguro ou paypal. Ou de R$250,00 por depósito
bancário.
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•

Sobre os valores pagos

O curso não oferece opção de pagamento integral do curso inteiro, esse método foi escolhido para conforto e
segurança do aluno. Assim, se ele desistir do curso, basta que pare de pagar a mensalidade e estará automaticamente
suspenso, sem a necessidade de aguardar a restituição dos valores das mensalidades futuras pagas e não aproveitadas.
Esse curso também não restitui parcelas pagas cujos materiais de ensino tenham sido liberados para estudo do aluno.
O método de pagar por mensalidade leva o aluno a ter acesso direto ao material daquele mês vigente e, portanto,
considera-se o serviço prestado e sem devolução dos valores pagos. Portanto, antes de ingressar no curso, faça uma
pesquisa do meu método de ensino, pesquise também um pouco sobre minha formação profissional e leia meus
estudos publicados no blog https://sriganesa.blogspot.com/ para saber se meu método de ensino é compatível com o
conhecimento que você busca em astrologia védica.

•

Início e Duração do Curso

O Curso terá início em 01/04/2019, mas ele é aberto para quem desejar ingressar depois desta data. O curso, apesar
de ter duração de 3 meses (correspondente às três mensalidades), ficará aberto para o aluno inscrito que pagou os três
meses por 6 meses no máximo. Assim, ele poderá rever toda a matéria quantas vezes desejar durante esse período de
seis meses.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Envie para o e-mail karen_de_witt@hotmail.com o formulário preenchido com as informações abaixo:

Nome Completo _________________________________________________________________________________
Data e Hora de Nascimento ________________________________________________________________________
País, Cidade e Município __________________________________________________________________________
Profissão _______________________________________________________________________________________
E-mail para INSCRIÇÃO e ACESSO no Site do Curso _______________________________________________________
Estuda ou pratica algum ramo da Astrologia? Especifique ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

