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Critérios de seleção Ordem de Inscrição  

Data  25/10/2018 

Horário  9h30 as 11h 

Numero de vagas  25 

Formador 
Régis Guimarães 

Minicurrículo 

Engenheiro Aeronáutico pelo ITA, com mestrados em Engenharia Industrial e Bussiness Administration pela Stanford 
University e UC Berkeley, atualmente aposentado. Praticante de meditação há mais de 30 anos, nos últimos oito anos 
tem se dedicado exclusivamente ao ensino e prática da Meditação Vipassana, sendo fundador e atual presidente da 
Sociedade Vipassana de Meditação. Como instrutor de meditação já ministrou mais de 100 cursos, para cerca de 
10.000 pessoas tendo conduzido mais de 10 retiros de Meditação Vipassana, com duração de um a quatro dias, para 
grupos de 30 a 50 pessoas. Desenvolveu-se como instrutor de meditação através de cursos e retiros, inicialmente na 
Ásia, onde praticou na India, Tailândia e Myammar, depois aperfeiçoou-se nos Estados Unidos - IMS-Insight Meditation 
Society e Cambridge Insight Meditation Center -, tendo sido aluno de Joseph Goldstein, Larry Rosemberg ,Jack 
Kornfield e outros líderes da Vipassana no mundo ocidental. 
É professor de MBSR - Programa de Redução do Estresse (MBSR -Mindfulness Based Stress Reduction Program ) 
tendo sido aluno de Jon Kabat Zinn ,criador do MBSR, que foi desenvolvido na Universidade de Massachusetts, 
estando inscrito no  cadastro internacional do MBSR como instrutor do mesmo.    
Além de outras atividades, atua na direção do projeto pioneiro no DF, o PAE – Programa de Plena Atenção na Escola. 
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Apresentação da Oficina 

 
Um grande número de pesquisas tem comprovado o valor da meditação para melhorar a concentração e reduzir o 
estresse e a ansiedade. Muitos estudos clínicos têm demonstrado que a meditação desenvolve a capacidade do 
cérebro, e com isso, melhora o foco e a concentração, além de fortalecer o sistema imunológico, protegendo o 
organismo contra doenças. Mais recentemente efeitos positivos estão sendo demonstrados com a prática meditativa 
para crianças e adolescentes. 
Algumas escolas no Brasil já estão apostando nos benefícios da meditação para a saúde, bem-estar e o 
comportamento dos alunos. Escolas de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, entre outros estados, já adotaram essa prática com resultados muito bons: maior concentração, melhor 
relacionamento com colegas, professores e familiares, desenvolvimento da criatividade, maior êxito com relação ao 
processo pedagógico da criança. Além do mais, as crianças descobrem seus interesses e potencial criativo, 
aprendendo a viver para o momento presente. 
Tendo em vista todos os benefícios proporcionados pela meditação da Plena Atenção ou Mindfulness, a Sociedade 
Vipassana de Meditação criou no Distrito Federal o PAE- Plena Atenção na Escola. O PAE é um programa que visa 
contribuir com a educação dos estudantes, incentivando a Prática da Plena Atenção como caminho para a conquista do 
bem estar, da paz interior, social e ambiental. 
As técnicas utilizadas para cultivar a consciência corporal e a Plena Atenção na respiração e sentidos, baseiam-se 
essencialmente em atividades lúdicas. Este projeto já conta com a adesão de algumas escolas públicas e privadas do 
DF e de um grande número de salas de aulas. Nesse contexto, a presente oficina tem por objetivo apresentar práticas, 
princípios e perspectivas do Programa de Plena Atenção nas Escolas – PAE. 
 

Gerência 

___/___/___ 

DIAP 

___/___/___ 

DIDEP 

___/___/___ 

Chefe do EAPE 

___/___/___ 

 

 

 

 


