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Em breve

Como Lidar com os 
Conflitos no Dia a Dia?

Tecnologia Keppe 
Motor, premiada 

internacionalmente, usa 
as descobertas de Keppe 

sobre a energia livre de 
Nikola Tesla

Conheça este Programa, equivalente à Licenciatura Plena 
em curto tempo, ideal para quem se interessa pela carreira 
de professor.                                                                              pág. 8

Invista em sua Saúde Integral

Programa Especial de 
Formação de ProfessoresPFP

Online ou Presencial. Agende sua prova ou utilize a nota do ENEM.

Muitos são os desafios que a humanidade está enfrentando na atua-
lidade: adaptação às mudanças com fortes impactos na rotina de tra-
balho, nos relacionamentos interpessoais e sociais, além, é claro, de 
termos de encarar a forte pressão política e econômica. As incertezas 
são enormes. 
Todo esse turbilhão de acontecimentos tem mexido com a emoção 
das pessoas num nível alarmante: o desespero e a ansiedade são cres-
centes, devido ao ambiente incerto e bastante complexo.

Diante desse panorama, como fazer para termos mais equi-
líbrio e adquirirmos a habilidade de lidar com conflitos?

Continua na pág. 7

Estude os conceitos inovadores da Nova 
Física de Keppe, que deu origem à Tec-
nologia do Keppe Motor, aplicada a pro-
dutos de eficiência energética. Os bene-
fícios dessa Tecnologia, com patentes 
em vários países, propiciam tanto uma 
melhoria no meio ambiente quanto uma 
vida mais saudável.
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Com o PAED - Programa de Aproveita-
mento Extraordinário de Disciplinas e 
Competências,  você pode aproveitar sua 

experiência profissional e de vida nas áreas de Gestão Am-
biental, Artes ou Teologia, e fazer sua Graduação em menos 
tempo.

PAED
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Cesar Soós
Engenheiro-cientista
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Publicações da Trilogia Analítica, a Escola de Pensamento de Norberto Keppe. 
Em 43 anos, duas mil e quatrocentas obras publicadas em 9 idiomas, entre livros, revistas científicas, 
periódicos, CDs, DVDs, material didático e tecnológico.

Últimas publicações

Entre no mundo da
CONSCIÊNCIA 

Expediente: Esta é uma publicação da Faculdade Trilógica Keppe e Pacheco e traz informações de utilidade pública sobre ciência, tecnologia, filosofia, artes, teologia . Supervisão científica: Cláudia Bernhar-
dt de Souza Pacheco. Jornalista Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT No 15299/84. Direção de Arte: Carlos Moccagatta. Publicado em 1 de fevereiro de 2021. Impressão: Gráfica Estadão. Contato: 
stop@stop.org.br. Endereço: Centro de Pós-Graduação II: Av. Rebouças, 3115 - Jd. Paulistano.

Editorial 
Caro Leitor,
Neste momento singular em que a humanidade se encontra, 
nós, das Faculdades Trilógicas Keppe & Pacheco, estamos unidos 
a você para, juntos, estarmos fortalecidos em 2021.
Adaptando-nos sempre aos novos desafios, em nenhum mo-
mento deixamos de atender a nossos alunos da melhor forma 
possível – através das técnicas de educação ONLINE – e garan-
tindo todo o afeto que eles merecem.
Nosso espírito está mais forte do que nunca, e nossa atuação 
se ampliou ainda mais: hoje temos alunos de norte a sul, leste a 
oeste do Brasil e também do exterior, já que nosso DNA é inter-
nacional.

Essa é a nossa missão – levar ensino terapêutico, transdisciplinar, 
inovador e espiritualizado. Cada aluno é tratado de forma huma-
nizada e não como mais um número.
Nesta edição, apresentamos nossos cursos que, temos certeza, 
vão atender aos seus sonhos e capacitá-lo profissionalmente 
dentro do mercado de trabalho.
Entre em contato conosco. Nossos professores estão à disposi-
ção para melhor recebê-lo.

Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco
Diretora da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco
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O Meu Trabalho: a Trilogia Analítica

*Psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo e fí-
sico independente, autor de 43 livros, fundador e pre-
sidente da  SITA - Sociedade Internacional de Trilogia 
Analítica, que unificou a ciência à filosofia e teologia.

“Na essência, somos bons, belos e verdadeiros. Se a gente fica doente, é 
porque nega o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Se pararmos 

de negar, imediatamente retornamos à saúde”. 

Trecho extraído de uma conferência do autor

NORBERTO KEPPE*

Gostaria de falar o motivo por que eu criei a Tri-
logia Analítica (unificação da Ciência, Filosofia 
e Teologia). Sempre a ciência criou uma ideia 
de que não poderia colocar o Ser Divino nos 
seus estudos. Então, a ciência praticamente 
nasceu ateia.

Freud falou que teria que fazer tratamento ateu, 
o que é impossível, porque o problema do ser 
humano, psíquico, é justamente o mesmo que a 
Bíblia fala do demônio, ele quer ser um deus (teo-
mania). Toda pessoa que rejeita o Ser Divino, que 
acha que não há relação nenhuma com Ele, que 
não quer acreditar na existência dele, é doente. O 
problema fundamental é ligado à descrença ao 
Ser Divino que criou tudo, e que está em tudo. 
Somos seres espiritualizados na prática. 

A doença, seja psíquica, seja orgânica, é artificial; 
ela é, como a medicina fala, um corpo estranho. 
Por esse motivo, fiz uma relação do ser humano 
doente com as questões espirituais. 

Toda doença, até do corpo, vem da vibração 
errada que o indivíduo tem dentro de si. É um 
fator muito importante para que todos saibam. 
E a sanidade existe nas piores pessoas até, e é só 
tirar o elemento superficial, artificial, que a pes-
soa volta ao estado bom. 

Vivemos no paraíso, e se não o esta-
mos usufruindo, é por causa do ser 
humano. Estamos dentro do para-
íso terrestre. Esse paraíso existe na 
natureza, e o ser humano, tendo 
vícios, apontados na questão teoló-
gica (megalomania, inveja, ira, ava-
reza, preguiça, gula, luxúria, nesses 
elementos), breca a saúde e a vida 
natural.

Se somos filhos de Deus, recebemos 
uma natureza divina perfeita. Sendo 
branco, negro, amarelo, sendo brasileiro, america-
no, africano, asiático, australiano, todos são filhos 
de Deus. A pessoa que é, por exemplo, judia, cristã 
ou maometana, e mesmo a pessoa que é descren-
te, que não quer acreditar em Deus, é filha dele. 

A questão da doença, de qualquer problema so-
cial, é porque o ser humano não quer ser o que 
ele é, ou não aceita o próximo como ele é. Se 
todos vivemos no paraíso e temos uma base sã, 
normal ainda, podemos corrigir os defeitos da 
existência, porque, na essência, somos bons, be-
los, verdadeiros. Se a gente fica doente, é por-
que nega o que é bom, o que é belo e o que 
é verdadeiro. Se pararmos de negar, imediata-
mente retornamos à saúde. 

Para resolver o problema de qualquer doença é 
só evitar algo errôneo aqui e agora. Queria dei-
xar essa mensagem, para dizer que nossa felici-
dade, bem-estar, nosso paraíso está à disposi-
ção de todos. Temos que ter essa consciência, de 
que o mal é na conduta externa. Se houver essa 
conscientização, principalmente dos problemas 
que existem, de relacionamento, de trabalho, 
se o indivíduo tiver uma ação normal, boa, ele 
terá uma saúde perfeita e o encontro, até antes 
do tempo, com Deus, no sentido de viver aqui o 
Reino Divino.

São Paulo-SP       11 93752-7604  -  Cambuquira-MG       35 98872-3470  -  Caldas-MG         35 99752-3078
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Em breve



PÓS-GRADUAÇÃO
Especialização em Nova Física e Tecnologia de 
Motores Ressonantes (Keppe Motors)

Estude a mais nova tecnologia de motores aplica-
da a produtos de eficiência energética, através do 
princípio de ressonância eletromagnetomecânica: 
a Tecnologia Keppe Motor.

Com eficiência de até 90 %, o Keppe Motor é uma 
tecnologia premiada mundialmente, procurada 
por engenheiros e técnicos de diversas áreas e paí-
ses, que desejam inovar e obter soluções mais efi-
cientes, simples e de menor custo.

Carga horária: 360h • Certificado de Extensão Uni-
versitária ou Especialização Lato Sensu reconheci-
dos pelo MEC

Nova Física e Tecnologia Keppe Motor

EXTENSÃO
Introdução à Nova Física – Tecnologia Keppe 
Motor

Os princípios da Nova Física de Norberto Keppe, que 
levaram à elaboração da tecnologia mundialmente 
premiada do Keppe Motor.

Carga horária: 20h com 4 aulas temáticas • Certifica-
do de Extensão Universitária reconhecido pelo MEC

A Física de Keppe – o Universo Transcendente

O estudo da Energia Essencial que forma o mundo 
espiritual e material

Carga Horária: 60h com 15 aulas temáticas • Certifica-
do de Extensão Universitária reconhecido pelo MEC

A equipe conta com engenheiros, artesãos e 
alunos do curso de Gestão Ambiental. Os moto-
res são produzidos por engenheiros experts na 
ciência que concebeu esta tecnologia: a Nova 
Física da Metafísica Desinvertida, de Keppe.

Da linha de produção, atualmente, saem ventila-
dores de mesa, de parede e de pedestal, além de 
Motores de 60W e 16W.

A Oficina resgata a energia do fazer manual e 
adiciona em cada produto o entusiasmo de 
levar à humanidade uma tecnologia essencial 
para o planeta.

Os benefícios do Keppe Motor - que funcio-
na com a Energia Escalar ou Essencial, be-
néfica à saúde – estão ao alcance de todos! 

Em Cambuquira - MG, no Departamento 
de Nova Física da Faculdade Keppe & Pa-
checo, está a Oficina Artesanal da Keppe 
Motor, produzindo Ventiladores e Motores 
com tecnologia inovadora e eficiente – pre-
miada internacionalmente – de motores de 
energia magnética ressonante.

Trata-se de uma Oficina de alta tecnolo-
gia, além de se diferenciar pela inclusão 
social! 

A Nova Física na Prática

Inovação e Empreendedorismo Social

Para saber mais sobre a Tecnologia Keppe Motor, acesse: keppemotor.com

Benefícios:
Saudáveis pelo magnetismo / Economia de até 
90% de energia  / Motores frios e duráveis / Ener-
gia Magnética: harmonizadora do ambiente /  Bi-
volt automático (110/220v-50/60Hz)

Ventilador de Mesa Keppe Motor

ART DÉCO

CURSOS
Presenciais e Online

Tecnologia Premiada Mundialmente

Conheça a Oficina dos Ventiladores que usam a energia capaz de mudar o mundo.
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Aprenda a mais nova 
Tecnologia de motores 
aplicada a produtos de 
eficiência energética!Prêmio Potência Fiee 

Energias renováveis 
Eficiência energética

Global Leap Award 
2015-16

HKEIA Award
Motor de Alta de 

Eficiência Energética

HKEIA Award
Prêmio Máximo de 

Inovação e Tecnologia

Pioneiro em Tecnologia 
de Motores pela revista 

Corporate Vision

APAC Business Award
Provedor Mais Inovador 

de Tecnologia de 
Motores Elétricos

Winner 
Silver Prize
2020

Vencedor

HONG KONG HONG KONG EUA BRASIL REINO UNIDO REINO UNIDO

FATRI - CAMBUQUIRA – MG 

SEDE - Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59

    11 98207-3193

FATRI - CAMBUQUIRA – MG 

SEDE - Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59

    11 98207-3193

FATRI - CALDAS – MG 
UNIDADE Caldas 

    11 98207-3193

FATRI - CALDAS – MG 
UNIDADE Caldas 

    11 98207-3193

keppepacheco.edu.br
contato@keppepacheco.edu.br

keppepacheco.edu.br
contato@keppepacheco.edu.br

FATRI - SÃO PAULO – SP

UNIDADE Rebouças

    11 98207-3193

FATRI - SÃO PAULO – SP

UNIDADE Rebouças

    11 98207-3193



“Melhorou minha vida profissional, pois 
aprendi a ver as pessoas com outros olhos, 
aprendi a ouvir, não me irritar, acalmar as 
pessoas estressadas”  

(Rosana Galdino, bibliotecária)

Algumas das disciplinas: Psico-sócio-patologia - Metafísica Desinvertida - Psicossomática Integral 
e Psicogenética - Psicoenergética e a Nova Física - Filosofia: Psicanálise do Pensamento Universal - 

Arte: a Importância da Estética para a Saúde Psicossocial - Espiritualidade Trilógica

É possível frequentar um curso de pós-
graduação e fazer psicoterapia ao mesmo 
tempo? Sem dúvida! E são nossos alunos 
de Pós em Gestão de Conflitos que 
atestam isso!

Gestão de Conflitos
Psico-sócio-patologia – Lato Sensu ou Extensão
Um curso terapêutico, que fornece a você os 
instrumentos para atuar na gestão de confli-
tos em sua vida pessoal e profissional!

Hoje se exige cada vez mais equilíbrio para li-
dar com adversidades e conflitos interpessoais.

A partir do conhecimento de si e da socieda-
de, este curso, composto por aulas teóricas, 
práticas e oficinas terapêuticas de autoconhe-
cimento, visa à conscientização das causas 
mais profundas, psicossociais, muitas ainda 
inconscientes, que geram os atritos e proble-
mas individuais e sociais.

Aulas presenciais em São Paulo e 
Cambuquira e também Ao Vivo Online

Semanais ou em fins de semana

Fazendo 
Terapia!
PÓS-GRADUAÇÃO

Jesus Cristo

Sigmund Freud Norberto R. Keppe

Sócrates Platão

Nikola Tesla

Viktor Frankl

Cláudia B. S. Pacheco

Alguns dos cientistas, teólogos e 
pensadores estudados neste curso.
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Torne-se um 
socioterapeuta, agente 

de mudança da vida 
social !

INVESTINDO NA   
SAÚDE INTEGRAL

Não é possível separarmos nossos valores e 
filosofia de vida de nossa saúde emocional e 
orgânica, e muito menos tratarmos de nosso 
corpo, mente, vida social, econômica e intelec-
tual separadamente. 

A Medicina Psicossomática Trilógica traba-
lha com o interior psíquico do ser humano, 
estimulando sua “farmácia interna” e refor-
çando o sistema psicoimunológico. 

O termo holístico é cada vez mais frequente 
em nosso vocabulário, pois exprime a unidade 
do ser humano: seu sentimento, seu pensa-
mento, suas ações são inseparáveis e intera-
gem todo o tempo. 

A Trilogia Analítica é a ciência que unifica a 
análise dessas três dimensões no ser humano 
e na sociedade. Também chamada Psicanálise 
Integral, visa integrar, unificar as disciplinas, 
e ver o ser humano, a sociedade e a natureza 
como um todo, em constante interação. 

Unidade Humana 

Com isso quero dizer que o que eu sinto influi 
no que eu penso e conheço, no que eu faço 
(minhas atitudes) e nas minhas escolhas de 

vida. A grande importância da conscientiza-
ção de nossas emoções não é no sentido de 
exteriorizá-las à vontade, para obter alívio, 
como se expressando a raiva ela acabasse por 
se esgotar.

Pesquisas verificam que a expressão inconti-
da dessas emoções negativas podem levar a 
uma piora no estado geral de saúde, podendo 
causar aumento do estresse e sintomas car-
diovasculares indesejáveis (ataques cardíacos, 
pressão alta etc.)

Isso porque toda ideia, toda emoção é um 
impulso eletromagnético que “navega” pelos 
nossos neurônios. Se esses impulsos forem 
muito fortes ou contínuos, produzirão subs-
tâncias neuroquímicas em excesso, que indu-
zirão ao desequilíbrio neuro-hormonal, po-
dendo-se, a partir daí, criar qualquer tipo de 
doença.

Causa Primeira 

O elemento primeiro desencadeador do pro-
cesso do estresse encontra-se na nossa vida 
psíquica, que é algo imaterial, aonde inclusi-
ve os remédios não têm acesso. Você também 
pode denominá-lo de espiritual ou metafísico, 
pois envolve questões como valores, filosofia 
de vida, sentimentos de amor, ou emoções de 
inveja. Envolve conceitos totalmente abstra-
tos, como o Bem e o Mal (ética), virtude, vício, 
ideais.

Poderíamos chamar 
a ciência que trata 
da nossa dimensão 
metafísica ligada à 
física de Medicina da 
Alma (N. Keppe) ou 
Medicina Psico-Ener-
gética.

Cláudia B. S. Pacheco, psicanalista, 
extrato do livro “De Olho na Saúde”

11 93752-7604

FATRI - CAMBUQUIRA – MG 
SEDE - Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59

35 3251-3800    
    35 98872-3470

FATRI - CALDAS – MG 
UNIDADE Caldas  
Praça Paulino Figueiredo, 7 Sala 3

    35 99752-3078

keppepacheco.edu.br
contato@keppepacheco.edu.br

FATRI - SÃO PAULO – SP
UNIDADE Rebouças

11 3032-4105     
    11 93752-7604

Estude

FATRI - Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco       Av. Rebouças 3115 - São Paulo - SP

A possibilidade está em preservar a saúde men-
tal por meio de um verdadeiro autoconheci-
mento.

- Preservar nossa saúde mental: este ponto se 
tornou um dos assuntos mais discutidos atual-
mente, tornando-se relevante dentro das famí-
lias e nos ambientes de trabalho, exigindo uma 
mudança radical de comportamento e na forma 
de pensar.

- Autoconhecimento: um tema muito impor-
tante que, de agora em diante, será o fator de-
terminante na vida das pessoas. Não se trata 
mais de uma escolha, mas de querer manter a 
lucidez e a saúde, ou perdê-las de vez.

Psicanálise Integral: a ciência que apre-
senta as chaves para o fortalecimento do 
ser humano

Com mais de 50 anos de experiência prática no 
tratamento psicanalítico de clientes no mundo 
todo, o psicanalista, filósofo e cientista social 
austro-brasileiro, Norberto Keppe, desenvolveu 
a ciência da Psicanálise Integral (Trilogia Ana-
lítica). Seu trabalho é internacionalmente co-
nhecido pelos resultados práticos em seu eficaz 
método de socioterapia, que estuda as causas, a 
inter-relação e o tratamento das doenças psíqui-
cas, orgânicas e sociais. 

A Psicanálise Integral utiliza como ferramenta a 
conscientização das emoções, intenções e valo-
res, geralmente inconscientes, que acabam por 
atuar negativamente em nossa saúde e nas mais 
diversas atividades pessoais e profissionais, ori-
ginando todo tipo de enfermidade.

Milhares de pessoas têm sido beneficiadas ao 
longo dos anos com a aplicação desse método 
terapêutico de conscientização, não só na reso-
lução de seus conflitos pessoais e profissionais, 
como até na cura de doenças psicossomáticas . 
E o método psicanalítico trilógico pode ser co-
nhecido e estudado nos cursos que a Faculdade 
Trilógica Keppe & Pacheco oferece com exclusi-
vidade, particularmente na Pós-Graduação em 
Gestão de Conflitos.

Considerar seriamente desenvolver a habilidade 
de lidar com as situações conflitivas nos tempos 
atuais é o grande diferencial para todos aqueles 
que almejam encontrar o equilíbio interno, bem 
como o bem-estar e o sucesso na vida pessoal e 
de trabalho.

O catálogo que você tem em mãos apresenta as 
opções de Cursos de nossa Faculdade que po-
derão conduzir você rumo ao autoconhecimen-
to e à liderança na gestão de conflitos.

Matrículas abertas o ano todo!

Continuação do Artigo de Capa



Psicanálise Integral e Psicossomática

Baseado no livro A Cura pela Consciência

A Cura pela Consciência 
o Poder da Medicina Energética
Curso único e inovador, trata de questões práticas, como o 
método de Psicanálise de Norberto Keppe, relatos de casos 
clínicos bem-sucedidos, e dá meios para o aluno ajudar-se 
e aos seus clientes. Promovendo seu autoconhecimento, 
o profissional terá o treinamento necessário para melhor 
tratar cada cliente. O que parece milagre nada mais é do 
que a aplicação realizada por Keppe, psicanalista, da sua 
ciência da Física Desinvertida na Medicina Psicossomática.

Duração: 3 meses (40h), dividido em 3 módulos - Certifica-
do de Extensão Universitária reconhecido pelo MEC

keppepacheco.edu.br
contato@keppepacheco.edu.br

EXTENSÃO
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O Programa Especial de Formação de Professores (PFP) da 
Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco é ideal para profissio-
nais que possuem ou não graduação e se interessam pela 
carreira de professor, mas ainda não possuem licenciatura 
em determinada área escolhida.

Quem pode cursar?
Licenciados, bacharéis, tecnólogos e formados em cursos li-
vres / magistério. Profissionais que já atuam em sala de aula 
ou não. 
O PFP habilita a trabalhar como professor nas disciplinas do 
currículum que integram a BNCC da Educação Básica, Profis-
sional e Ensino Superior, nos diferentes sistemas de ensino. 

Resolução MEC 02/1997 
– 02/2015- 02/2019

Seja Professor de 

INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA
MÓDULOS QUE 
ENSINAM A 
NOVA FÍSICA DE 
NORBERTO KEPPE

Programa Especial de Formação de Professores
Equivalente à licenciatura plena em curto tempo. 12 a 24 meses. 

Quais as habilitações oferecidas na Facul-
dade Trilógica Keppe & Pacheco? 

• Pedagogia
• Física (Inovação Tecnológica)
• Letras (uma língua num leque de 8 idiomas)
• Artes

Benefícios:
•	 Desenvolvimento profissional 
•	 Expansão da área de atuação
•	 Módulos que capacitam a ensinar online
•	 Regularização perante o MEC
•	 Método Terapêutico de Norberto Keppe 11 98429-9890

Inscrições Abertas. Matricule-se já!
PFP

Arte e Psicossomática
Workshops e Cursos

“A estética é o elemento de 
cura para as dificuldades 

psicológicas e sociais.”
Norberto Keppe – livro Sociopatologia

Em breve: 
Unidade Alto da Boa Vista

R. São Benedito 1661 
São Paulo - SP

(11) 98214-5435

Único curso do gênero no mundo a ensinar a Tecnologia 
Keppe Motor, premiada internacionalmente pela produção 
de motores magnéticos ecológicos, que economizam até 
90% do consumo de energia elétrica! A Oficina Artesanal 
de ventiladores Keppe Motor funciona em Cambuquira, 
integrada à Faculdade Trilógica  Keppe e Pacheco – e o en-
sino da inovadora tecnologia é ministrado pelos próprios 
engenheiros que desenvolveram o Keppe Motor!
Com esse ensino criativo, inovador e diferenciado, aliado 
ao de empreendedorismo, a FATRI objetiva habilitar com 
maior eficácia seus alunos a serem empresários de ESCOS 
- Empresas de Serviços de Conservação de Energia - na 
mais nova e cada vez mais necessária profissão do mundo!

“A FATRI tem um lugar especial em meu coração! Estou 
aprendendo muito com os professores que são excelen-
tes profissionais, dedicados e que se importam realmente 
com o fornecimento de conhecimentos. É um ambiente 
amigável, confortável, com disciplinas que nos fazem 
enxergar o que é belo e que podemos ser melhores em 
tudo, com o próximo, com a natureza e o ambiente em 
que vivemos. A FATRI está me ajudando como pessoa, 
me faz pensar em melhorar cada vez mais e a sonhar no-
vos caminhos!“

Alexandra F. Rodrigues
Campanha/MG - Aluna do 2° período de Gestão AmbientalAto autorizativo: Portaria n° 1.004 de 22 de setembro de 2017 do 

Ministério da Educação - Registro no e-MEC sob o n° 201507932, publi-
cado no D.O.U. n° 184 de 25 de setembro de 2017, p. 17

Local das Aulas: Av. Nsa. Sra. Aparecida, 59 - Cambuquira, MG

VESTIBULAR 2021
Gestão Ambiental
SUPERIOR TECNOLÓGICO • 2 ANOS • PRESENCIAL • NOTURNO

NOTA MEC

Além disso, nosso curso suprirá a demanda regional de 
grandes e médias empresas por profissionais capazes de 
interpretar as exigências das certificações ISO, elaborar do-
cumentos para obtenção de licenciamento ambiental entre 
outros.
De acordo com o site Salários.com², o tecnólogo em gestão 
ambiental possui piso salarial médio de R$ 3.156,08. 
Em órgãos públicos, como servidor ou prestador de servi-
ço, o gestor pode elaborar, implantar e fiscalizar políticas 
públicas ambientais, além de atuar na recuperação do meio 
ambiente em áreas degradadas. 

Além das disciplinas técnicas que capacitam o 
profissional a executar projetos na área, como Le-
gislação e Licenciamento Ambiental, Gestão de 
Resíduos, Estudo de Solos, Recursos Energéticos, 
Geoprocessamento etc., o curso tem a originali-
dade de trabalhar com a Psico-Sócio-Terapia (Ges-
tão de Conflitos), Empreendedorismo e muitos 
Projetos Integradores para os alunos vivenciarem 
a experiência da vida profissional durante o curso.
Venha fazer parte de nossa 3ª turma de Gestão 
Ambiental! Um curso superior de apenas 2 (dois) 
anos, nota 4 no MEC, que o prepara a atuar na 
preservação do meio ambiente, aliada ao desen-
volvimento socioeconômico regional, com atu-
ação em uma das profissões mais promissoras 
do mercado! Prepare-se para os desafios de um 
mundo que exige um perfeito alinhamento entre 
desenvolvimento socioeconômico e preservação 
ambiental!

Fonte: 
¹ Estudo da USP mapeia as 10 carreiras da próxima década; saiba quais são. Fonte: Estadão. Publicado em 15/01/2020.
²Tecnólogo em Gestão Ambiental - Salário 2020 e Mercado de Trabalho em Gestão Ambiental. Fonte: Salários.com. Publicado em 02/10/2020.

Uma das áreas mais 
requisitadas do mercado!



Márcia Sgrinhelli - CRO-SP 25.337 
Heloísa Coelho - CRO-SP 27.357

Av. Rebouças, 3887, atrás Shop. Eldorado
11 3814-2159 | 11 3814-0130

Depto. de Odontologia 
Psicossomática  

Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco

Conserve seus Dentes Naturais

• Sessões individuais e de 
grupo

• Adultos, adolescentes e 
crianças

• Psicanalistas formados no 
método psicanalítico de 
Norberto Keppe

• Sessões pessoalmente ou à 
distância  (telefone ou skype), 
em vários idiomas

(11) 3032-3616 – São Paulo/SP
(35) 3251-3800 – Cambuquira/MG

(35) 99752-3078 – Caldas/MG

Programa STOP a Destruição do 
Mundo e O Homem Universal

Canal 9 da NET – 186 da VIVO TV
Canal 8 da Vivo Fibra

Todos os dias às 6h / Segundas, 11h30
Quartas, 9h / Quintas, 20h

Rádio Mundial
95,7 FM – Terças, 16h

Terapia pela

TV    Rádioe

Norberto Keppe e Cláudia B. S. Pacheco
keppepacheco.edu.br/midias

Youtube: Faculdade Keppe e Pacheco

Aprenda a lidar com as emoções 
próprias e dos outros e diminua o 
estresse dos conflitos do dia a dia.

Oficinas 
Terapêuticas

Consulte próximas datas no site: 
keppepacheco.edu.br

MÉTODO TERAPÊUTICO DE NORBERTO KEPPE

São Paulo: 11 3814-0130  -     11 98429-9890  /  Cambuquira – MG: 35 3251-3800  -     35 98872-3470 
Caldas – MG:     35 99752-3078  millenniumlinguas.com.br / central3@keppepacheco.edu.br

MELHORE... sua capacidade de comunicação / competência 
social / produtividade / trabalho em equipe e sua saúde física 
e mental.

Nosso método terapêutico ajuda você a lidar 
com as dificuldades do dia a dia.

  Inglês      Francês   Italiano   Espanhol Alemão Finlandês PortuguêsSueco

MISSÃO: desenvolver o ser humano integralmente, preservando o mundo pela 
conscientização da patologia individual e social. 

FUNDAMENTO: Psicanálise Integral, que une Teologia, Filosofia e Ciência 
correspondentes no ser humano a sentimento (amor), pensamento (razão) e 
ação (boa, bela e verdadeira).

CURSOS A DISTÂNCIA: bacharelado em Teologia e licenciatura em Pedagogia.

FACULDADE TRILÓGICA
NOSSA SENHORA DE TODOS OS POVOS

FATRI - EAD

EM BREVE! 

TRADUÇÃO SIMPLES E JURAMENTADA
(11) 93200-6880Faça seu 

Orçamento 
conosco!

Cursos de Pós-graduação em 
Inglês: únicos no Brasil!

Início imediato

Certificado pelo MEC

Professores 
Psicossocioterapeutas

Aqui, enquanto aprende idiomas você também descobre o 
mundo da cultura, filosofia, espiritualidade e autoconhecimento.

Aulas online ou presenciais

Relataram melhora 
em sintomas físicos 

ou psíquicos

86% dos 
alunosMELHORE SUA SAÚDE EM 

UM CURSO DE LÍNGUAS

Prof. Fabrizio Biliotti

(Itália)

MILLENNIUM
O Centro de Línguas da Faculdade Keppe & Pacheco



São Paulo-SP         11 93752-7604       Cambuquira-MG         35 98872-3470      Caldas-MG        35 99752-3078
11 3032-4105 35 3251-3800

AUTORIZADOS PELO MEC •  AULAS ONLINE •  VAGAS LIMITADAS!

GRADUAÇÃO 2021
Programa de Aproveitamento Extraordinário de  

Disciplinas e Competências - PAED

Oportunidade única 2021! 

Aproveite seus conhecimentos 
acadêmicos anteriores, ou sua 
experiência profissional e de vida 
para se formar em menos tempo. 
Participe do processo seletivo!

G E S T Ã O  A M B I E N T A L
A R T E S  V I S U A I S

T E O L O G I A
keppepacheco.edu.br
Mais informações:

VESTIBULAR 2021

INSTIT
UIÇÃO

MECCREDE
NCIAD
A


