
                                                                                                   
 
Prezado Cliente!  

 

Agradecemos a escolha e a confiança no nosso trabalho. Abaixo estão algumas informações sobre 

as Constelações Sistêmicas realizadas pelo Instituto PertenSer.  

 

- No Instituto PertenSer atuam duas psicólogas, ambas com várias formações e prática em 

Constelações Sistêmicas. Trabalhamos em duplas. Assim, durante a Constelação, o cliente será 

atendido por duas psicólogas, sendo que uma atuará como terapeuta e outra como coterapeuta. 

Caso uma das profissionais conheça ou já tenha atendido o cliente em outras situações, 

preferencialmente essa não será a terapeuta principal durante a Constelação para manter maior 

isenção durante o trabalho. Se você quiser escolher a terapeuta principal, por favor nos informe 

no momento da reserva da Constelação.  

 

- A Constelação Sistêmica é uma forma de terapia focal, realizada em um único encontro em um 

grupo de pessoas (cerca de 10 a 14 pessoas). O cliente apresentará um tema que queira trabalhar 

no momento do encontro de maneira breve, não são necessárias informações detalhadas sobre a 

questão. A Constelação não tem tempo de duração pré-determinado, podendo ocorrer em meia 

hora ou até duas horas, dependendo de cada caso.  

 

- As pessoas do grupo poderão participar da constelação do cliente como representantes ou 

assistindo. Solicitamos que não participe do grupo nenhum membro da família do cliente no dia 

em que o mesmo for constelar, para não haver interferência no trabalho.  

 

- Caso o cliente necessite de apoio ou acompanhamento após o trabalho das Constelações, nos 

colocamos à disposição para auxiliar em qualquer dúvida e, se necessário, realizar um 

atendimento individual de apoio.  

 

- Recomenda-se que o atendimento do cliente seja em um dia em que este não tenha outros 

compromissos após a Constelação.  

 

- Em algumas situações excepcionais, dependendo do estado do cliente ou da questão, as 

facilitadoras poderão optar por não fazer a Constelação. Nesses casos, todo o valor pago será 

ressarcido ao cliente.  

 

- Para reservar a vaga, o cliente deve entrar em contato através do telefone/whatsApp (45)99106-

1216. O valor deverá ser pago antecipadamente (para reservarmos a data para o cliente) através 

de depósito ou transferência bancária. Caso o cliente não faça o pagamento, a vaga e a data poderá 

será disponibilizada para outra pessoa.  

 

- O valor cobrado pelo atendimento em Constelação é de R$ 370,00 para pagamento a vista ou 

390,00 em duas vezes.  

Para constelações empresariais, o valor cobrado para empresas de pequeno porte é de R$ 420,00 

ou 450,00 em duas vezes.  

 

- Alguns dias antes do encontro de constelação, a facilitadora que será a terapeuta entrará em 

contato telefônico com o cliente para esclarecer dúvidas e fornecer orientações específicas para a 

constelação.  

 

- As facilitadoras seguem o código de ética profissional do psicólogo, havendo, portanto, 

obrigatoriedade com o sigilo profissional e outras questões éticas e técnicas referentes à prática 

do psicólogo.  



                                                                                                   
Se tiver qualquer outra dúvida, ficaremos felizes em esclarecer! 


