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The Arica School® 

PO Box 645 • 27 North Main Street, Suite #6 • Kent, CT 06757–0645 • U.S.A. • 860–927–1006 • Contato 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZES 
com Definições  

DEFINIÇÕES: 

EQUIPE DE TREINAMENTO – As equipes de treinamento podem ser compostas pelo 
Patrocinador do treinamento, Profactors certificados, Aprendizes e todos os outros que 
auxiliem na produção do treinamento. A equipe de treinamento trabalha em Unidade 
para a transmissão do Trabalho, guiada pela Ética Integral da Unidade.™ Com essa 
orientação ética, a equipe manifesta Autorresponsabilidade, Compromisso, Integridade, 
Fraternidade, Dedicação, Aceitação, Perseverança, Lealdade e Unidade. Os padrões da 
equipe são informados no Contrato de Licença do Patrocinador do Instituto Arica e em 
políticas tais como as Diretrizes de Treinamento da Escola Arica,® Patrocinador • Profactor • 
Participante e o Código de Conduta Arica.  

PROFACTOR – O Profactor é um Proficiente autorizado a apresentar programas Arica.® 

APRENDIZ – Um Aprendiz é alguém que concluiu o treinamento como participante, 
atuou como assistente e agora está envolvido em todos os aspectos da apresentação do 
treinamento (preparação pré-treinamento, interação com os participantes, demonstrações 
de exercícios, preparação da sala etc.), incluindo passar o Trabalho desde o manual com 
a supervisão e orientação de um ou mais dos Profactors que estejam apresentando o 
treinamento em causa.  

Critérios para ser aprendiz: 

● Pelo menos três meses antes do treinamento, deve participar das práticas e 
sintonias mensais de grupo do Dia da Unidade Arica e das Meditações da 
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Velocidade, e estar engajado nesse momento em um treinamento individual ou 
em uma rotina diária de pelo menos uma hora;  

● Estar no Trabalho para ser Membro Votante ou já ter alcançado essa condição; 
e  

● Ser membro com suas obrigações em dia e de boa reputação. 

ASSISTENTE – Todos os membros da equipe que auxiliam em vários aspectos da 
apresentação do treinamento antes, durante e após o treinamento, que não são Profactors 
nem Aprendizes. Esta definição abrange todos os outros termos, como "pessoal," 
"ajudantes" etc. 

As pessoas podem atuar como assistentes após fazerem o treinamento uma vez como 
participantes. 

Critéria para ser assistente: 

● Ser Membro do Instituto Arica com boa reputação dentro da Escola Arica. 

● Participação nas práticas de grupo, sintonias e fazendo preferencialmente uma 
rotina diária contínua / prática de treino individual. 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZES:  

O Instituto  Arica (AI) apóia e incentiva que os aricans aprendam as habilidades para ser 
um Profactor certificado. O Patrocinador e o Aprendiz seguem as Diretrizes de 
Desenvolvimento de Aprendizes descritas neste documento..  

ORIENTAÇÕES: 

1. O futuro membro da equipe de treinamento pede para ser aceito pelo Patrocinador 
como Aprendiz para obter a certificação de Profactor em um treinamento que o 
Patrocinador está apresentando. 

2. O Patrocinador verificará se o futuro Aprendiz está ativo no Trabalho. 

3. Ao aceitar o aprendiz, o Patrocinador e o Aprendiz revisarão as responsabilidades 
e o resultado potencial do estágio de treinamento e se o aprendiz deseja solicitar a 
certificação ao final do treinamento. Esta discussão inclui a orientação do 
Patrocinador sobre os cronogramas, profundidade e amplitude da experiência 
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necessária. Os Profactors certificados se coordenarão com o aprendiz para fornecer 
experiência e oportunidade suficientes para determinar se as metas de 
aprendizado foram alcançadas até o final do treinamento.  

4. Na Proposta inicial de treinamento, submetida ao TASCC antes do treinamento, o 
Patrocinador identificará os Aprendizes que serão isentos dos royalties. 

5. Os aprendizes deverão ser Membros ativos do AI e em uma rotina de treinamento 
individual, com participação nas práticas e sintonias mensais em grupo da OIF. 

6. Os Profactors certificados guiam os Aprendizes e a Equipe de Treinamento sob os 
auspícios do Patrocinador para fornecer suporte e realimentação ao processo. 
Destacam-se os seguintes temas: 

a. O Aprendiz participa das reuniões de preparação, daquelas antes do início do 
treinamento, durante o treinamento e após.  

b. Os aprendizes têm acesso ao manual de treinamento, às Diretrizes de 
Treinamento da Escola Arica Patrocinador • Profactor • Participante e às Políticas e 
Orientações para o Profactor Arica. 

c. Os aprendizes orientarão sua conduta de acordo com a Ética Integral da Unidade, 
Orientações de Treinamento e Código de Conduta do AI. 

d. Uma característica da função de aprendiz é que esses indivíduos têm 
experiências crescentes ao passar o material de treinamento como parte de seu 
treinamento de aprendizagem para a certificação de Profactor. 

e. Os aprendizes podem concentrar seu tempo de aprendizado em um 
treinamento específico que estão aprendendo em uma função fora do púlpito 
(técnico, etc.); no entanto, o caminho para se tornar um Profactor certificado 
exigirá experiências significativas e variadas de passar o material de 
treinamento direcionadas à proficiência.   

7. Recomenda-se que o Aprendiz mantenha um diário em que anotará as atividades 
e funções concluídas ao longo do treinamento para fins de reflexão pessoal e 
referência ao enviar sua Solicitação de Profactor. Os diários permanecerão em posse 
do Aprendiz e poderão incluir: 
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a. Exercícios, palestras, grupos de processamento para clarificação, 
demonstrações, apresentações teatrais, anúncios de treinamento, coordenação 
de apostilas, assistência técnica etc. 

b. Interações com membros da equipe de treinamento e participantes.  

c. Comentários e sugestões recebidas dos membros da equipe e participantes.  

d. Experiências e reflexões sobre seu processo pessoal durante o treinamento. 

e. Objetivos, comentários ou impressões 

8. Uma vez que o Aprendiz tenha profundidade e variedade de experiências 
suficientes, e tanto o Aprendiz quanto os Profactors certificados avaliarem que o 
Aprendiz está pronto para se candidatar à certificação, o Aprendiz preencherá o 
Formulário de Certificação de Profactor e o enviará ao TASCC. 

9. Uma vez que o TASCC receber o Pedido de Certificação Profactor, o TASCC 
solicitará o formulário de Avaliação Arica do Profactor feito pelos Profactors 
certificados listados no pedido. A inscrição não garante a certificação. 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA PROFACTOR (SINOPSE) 

O solicitante deverá: 

1. Seja um Membro Votante e em dia do Instituto Arica. (Exceções: Membros sem 
direito a voto podem solicitar a certificação para Psicocalistenia®, que requer 
apenas a filiação ao Instituto Arica.) 

2. Ser ativo nos treinamentos individuais e rotinas diárias da Escola e ter concluído 
ou estar concluindo a Linha da Escola, além de participar mensalmente das 
práticas e Sintonias em grupo. 

3. Ter sido aprendiz no treinamento para o qual a certificação está sendo solicitada, 
o que obriga ter participado. 

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO PROFACTOR 

1. O solicitante envia o Formulário de Solicitação de Profactor para cada treinamento 
para o qual a certificação está sendo solicitada. O aplicativo inclui uma 
autoavaliação. 
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2. O TASCC revisa as solicitações e as avaliações recebidas dos Profactors 
certificados, bem como de outros membros da equipe e participantes do 
treinamento (quando pertinente). 

3. O TASCC notifica o solicitante com a decisão sobre o(s) pedido(s). O solicitante 
receberá uma síntese de uma série de avaliações sem identificação. 

4. Caso haja algum desacordo com a decisão do TASCC, o candidato terá a 
oportunidade de processar a decisão e, se necessário, os avaliadores selecionados 
poderão ser contatados novamente. 
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