Prezado(a) Candidato(a) a Supervisor(a) Certificado(a),
Será um prazer tê-lo(a) conosco na equipe de Supervisores de EMDR
credenciados após a finalização do seu processo.
Para orientá-lo, informamos os procedimentos padrões de acordo com as
normas da EMDRIA e EMDR Iberoamérica em convênio com a Associação
Brasileira de EMDR.
Desejamos que a sua supervisão seja a mais produtiva e benéfica possível.
Sua retroalimentação e avaliação determinarão o que é mais útil para
entender e aprender a usar o EMDR eficazmente.
Para fazer suas 20h de supervisão, sendo supervisionado por um
Supervisor Certificado, você poderá usar os modelos:
1- Supervisão Individual: neste modelo o candidato poderá dar supervisão
para uma pessoa e o Supervisor Certificado irá supervisionar enquanto a
supervisão é efetuada. Podendo ser de forma presencial ou virtual.
2- Supervisão em grupo: grupos de supervisão envolvem questões de
interesse genérico, porém o feedback deverá ser efetuado para cada
participante do grupo. Neste modelo o candidato poderá dar supervisão a
um grupo e o Supervisor Certificado irá supervisionar quando a supervisão
é efetuada. Podendo ser de forma presencial ou virtual. Cada participante
do grupo deverá ter no mínimo 30 min de supervisão. Os participantes
receberão declaração do total de horas de supervisão do grupo que
estiver participando.
3- Nos cursos de formação básica: apenas candidatos a Facilitador
Certificado poderão dar supervisão sendo supervisionado por um
Facilitador ou Trainer. Durante a supervisão supervisionada o candidato a
Supervisor Certificado deverá apresentar na condução dos casos que irá
supervisionar o seguinte:
1- Esclarecer as dúvidas dos alunos. O supervisor poderá
relatar os próprios casos em resposta a solicitação, com o
objetivo de exemplificar sua explanação;
2- Avaliação do diagnóstico e prognóstico do caso;

3- Vincular os casos apresentados ao protocolo das 8 fases, e
ao das 3 etapas (presente, passado e futuro);
4- Relacionar as dificuldades apresentadas a elementos
teóricos do EMDR - Sistema de Processamento Adaptativo de
Informação;
5- Conceituação dos casos apresentados;
6- Estratégias adequadas para o manejo do quadro;
7- Avaliação das questões éticas envolvidas nos casos, se
houver;
8- Avaliação sobre necessidade de avaliação psiquiátrica
complementar, se houver;
9- Orientações sobre como identificar quadros dissociativos,
se houver;
10-Orientações sobre como lidar com aspectos dissociativos,
se houver.
Caso o candidato não apresente habilidades esperadas deverá ser
indicado para fazer horas de supervisão com um Supervisor Certificado
para que aprimore sua habilidade.

Desejamos-lhe sucesso!

Atenciosamente,

Associação Brasileira de EMDR

