










•Yoga 
•Quiropraxia 
•Gostaria de ter a possibilidade de ver os conteúdos aplicados na prática 
•Florais de Bach, dança circular, constelação familiar 
•Novos focos nas PNPICs 
•Um segundo desdobramento sobre Ayurveda ...estudo de casos ( com casos 
bem sucedidos de tratamento) também sobre astrológia vedica 
•Pós em ayurveda 
•Yoga e homeopatia 
•Temas sobre medicina alternativa são bem vindas 
•Desafios de Implementar as PICs no SUS 
•Gostaria de receber mais informações sobre boas práticas de alimentação. 
•Por hora nao 
•Técnicas de Auto Tratamento 
•Abordar um pouco mais as rotinas práticas e tratamentos. 
•Massagem 
•Prática das massagens 
•No momento não. 
•Gostaria de aprofundar mais nos tratamentos 
•Saúde.. Prevenção 
•Alimentação saudável 
•Um aprofundamento maior do mesmo tema. 
•Acho que poderia haver um curso de teoria associado a um pouco da pratica 
•O poder dos alimentos na Ayurveda, As ervas medicinais através da Ayurveda, 
Massagens e ervas como forma de equilíbrio pela visão Ayurvedica. 
•Alimentação Ayurveda aprofundamento 
•Cineclube sobre pics e ayurveda, prática ao vivo de massagens e 
experimentações vivenciamos. Além do conteúdo teórico presente na apostila 
e referência bibliográfica. 
•Comidas "apropriadas" para uma boa alimentação. 



•Parabéns pelo conteúdo, pela iniciativa e pela equipe. 
 
•Louvo os Professores pelo conhecimento e domínio demonstrado acerca do 
tema, pelo zelo, disciplina e interesse na instrução dos alunos. 
 
•Curso muito bom, superou minhas expectativas. Entretanto, não consegui 
vislumbrar maneiras de associar esse conhecimento à minha rotina enquanto 
profissional do SUS. Gostaria de ter a oportunidade de ver alguns 
atendimentos ou mesmo de participar como auxiliar. 
 
•Conteúdo muito rico, professor preparado e culto, abordagem lúdica e 
interessante. 
 
•Gostei muito, muito bem aplicado e bons profissionais. 
 
•Fiquei muito feliz com a iniciativa. Que é bem rara em nosso país infelizmente. 
Que continue por mais anos e espalhando essa grande maravilha que é a 
medicina ayurvedica gratuitamente para a população. 
 
•Gostaria de participar de um curso de ayurveda com mais conteúdo e mais 
aprofundado. 
 
•Achei muito proveitoso e abrangente, conseguiu ampliar e abrir ainda mais 
minha mente para a medicina íntegrativa como estilo de vida. 

•O conteúdo do curso foi rico e bem completo, os palestrantes com grande 
conhecimento e bem didáticos. Como sugestão creio que deveria ter fornecido 
apostilas para melhor acompanhamento dos temas e carga horária estendida 
porque achei meio cansativo muitas horas por dia para muito conteúdo, foi 
difícil absorver tudo. 



•Amei!! aprendi muito!! 
 
•Ótimo aprendizado, recomendo a todas as pessoas a fazerem o curso. 
 
•Toda equipe está de parabéns por promover um curso desse cunho e 
disseminar conteúdos de interesse público. 
 
•Gostei muito, e gostaria que tivesse mais cursos abordados com esses temas 
em questão. 
 
•Bem proposto, bem 
 
•Só gostaria de ter tido aulas práticas das técnicas demonstrara-se, mesmo que 
uma de cada em tempo reduzido ao que seria na realidade, isso firmaria os 
conteúdos. Acabou ficando muito massante 4 horas de somente teorias, pois é 
muito conteúdo. Mas gratidão. 
 
•Maravilhosa iniciativa da MOVIECO, trazer tais ensinamentos de grandiosa 
valia para entendimento da população. Sou grata por ter a oportunidade de 
receber esse rico conteúdo gratuitamente. Espero que aos próximos encontros 
a prefeitura se mobilize por estruturar e apoiar ativamente no projeto, assim 
dispor de material e alimentação adequada, como apostilas, cadernos e aulas 
praticas. 
 
•Excelente em todos os aspectos 
 
•Gostei muito! 
 
•Excelente iniciativa, porém muito conteúdo para pouco tempo. 
 
•Propagar o curso e multiplicar o projeto 
 
•Um curso extremamente rico em conhecimento e expansão pessoal e 
profissional. Abriu a minha mente! Gratidão! 



•Curso maravilhoso, gostaria de particular de mais curso como esse. 
 
•Para um curso com introdução a Ayurveda, achei muito bom. É um 
tema bem profundo, mas para quem não tem nenhuma idéia sobre a 
filosofia Hindu foi muito esclarecedor. Gostei muito e abriu um portal 
para aprofundar o tema. Muita gratidão. 
 
•Somente agradecer imensamente!!! 
 
•Muito bom o curso. Poderia ter módulos avançados também. 
 
•Quero mais cursos destes 
 
•Amei esse curso foi apaixonante. 
 
•Adorei, parabéns à prefeitura pela inovação. 
 
•Gostei do curso. Mas um pouquinho de pratica estimularia a 
participação de ainda mais pessoas. E agora dando continuação, 
deveria haver mais cursos para aprofundamento da Ayurveda 



•Curso maravilhoso. Os palestrantes estão de parabéns! A equipe do projeto 
muito bem organizada, atenciosa e pontual. Eu já tinha um pouco de 
conhecimento sobre o tema, mas garanto que vale a pena passar por essa 
experiência; é perceptível o conhecimento do professor Goura sobre a 
medicina Ayurveda. O projeto foi muito bem explicado pela habilidosa Tania 
Maria, que explanou claramente o objetivo do curso e os efeitos nocivos que o 
meio ambiente vem sofrendo... Minha gratidão a prefeitura de Barueri em 
apoiar projetos importantes como este para a comunidade. Faço votos de que 
este projeto se amplie ainda mais. Aguardarei ansiosamente por outra 
oportunidade para nos aprofundarmos em Ayurveda, já que este tema é muito 
vasto, complexo e instigante. Parabéns a todos envolvidos!!  
 
•Maravilhoso, professor domina assunto e os passa com.gde desenvoltura, 
além da acordialidade em tirar dúvidas. Adorei a iniciativa, espero que tenha 
mais temas abordados! Parabéns a todos e todas. Gratidão. 
 
•Uma proposta inusitada para iniciar na cidade e região abertura sobre o 
assunto e inclusive aumentar a consciência que saúde vai além dos 
consultórios e dos remédios que a rede de saúde oferece . Como as práticas 
integrativas e complementares são poderosas e que as pessoas tanto 
profissionais de saúde como comunidade tem que ter acesso a este 
conhecimento. Que mais etapas desse projeto venham. 
 
•Eu não conhecia muito sobre Ayurveda, mas lia uma coisinha ali outra acolá e 
me interessei por conhecer um pouco mais e as massagens são Maravilhosas... 
Acredito que elas têm até "o poder da cura" 


