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Curso de TANATOPRAXIA e RECONSTITUIÇÃO FACIAL 

                                      
 

 
Objetivos: TANATOPRAXIA 
Apresentar noções de Anatomia Humana e de Dissecação; orientação para o uso de técnicas de injeção 
arterial e de drenagem, visando o retardamento do processo biológico de decomposição prevenindo o 
extravasamento de líquidos, odores e alterações anatômicas. 

 
Objetivos: RECONSTITUIÇÃO FACIAL 
Demonstrar técnicas em restauração da face humana, utilizando produtos aprovados pelo mercado, 
permitindo fácil manuseio e aplicação, dando uniformidade sem que haja alteração (trincas) na área 
trabalhada, total aderência com um excelente resultado final. 

 
Carga Horária: 
44 horas/aula Tanatopraxia 
06 horas/aula Reconstituição Facial 

 
Período: verificar disponibilidade no CTAF 
 

Local: 
Sorocaba-SP - Blocos Teórico e Prático. 

 
Docentes: 
Prof. Dr. Oisenyl José Tâmega, diretor da Tanatus 
Prof. Dr. Progresso José Garcia, diretor da Tanatus 
Prof. Dr. Jair de Campos Soares, consultor da Tanatus 
Professores Aposentados do Dept. de Anatomia Humana do Instituto de Biociências da UNESP Botucatu 

Prof.ª Paula Garcia, Reparadora Facial 

 
Importante: 
• Favor enviar OBRIGATORIAMENTE junto à inscrição, documentação comprobatória de vínculo 
empregatício em empresa funerária (CTPS ou contrato social, se proprietário). Se for do setor. 
• As acomodações serão em apto. triplo. Para acomodação individual será cobrada a diferença de 
( R$ 440,00) e esta deve ser solicitada com até 05 dias de antecedência; 
• A inscrição só será confirmada quando recebermos o comprovante de vínculo empregatício (cópia da 

identificação da carteira de trabalho e contrato de trabalho, cópia do RG e CPF), e o comprovante de 
depósito bancário da primeira parcela, equivalente a 40% do valor total do curso. 
• Antes de fazer sua inscrição, confirme a existência de vagas, pois são limitadas à 16 participantes. 

• O CTAF reserva-se o direito de alterar ou cancelar a data de início do curso sem aviso prévio; 
• Ao recebermos a inscrição, o(a) aluno(a) receberá um e-mail com todos os detalhes sobre locais, 
horários, e informações importantes para sua programação. Enviaremos novamente com até 07 dias 
antes do início do curso outro e-mail com informações importantes sobre o curso. 
• Dúvidas e maiores informações, entrar em contato com Leandro, através do fone/fax (14) 3882-0595. 

• Para reservas de vagas será cobrado 50% do valor integral do curso - Tal valor, em hipótese alguma 
será devolvido caso haja desistência por parte do inscrito. 
 

 

* O CTAF reserva-se ao direito de alterar a data por motivo de força maior. 
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Curso de TANATOPRAXIA e RECONSTITUIÇÃO FACIAL  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO CURSO MÊS: ____________________. 
 
Leia atentamente todas as descrições referentes ao curso antes de preencher a ficha de inscrição 
FAVOR ENVIAR DIGITADO, DATILOGRAFADO OU EM LETRA DE FORMA. 
 
Data de inscrição: ____/______/__________ 
 
Participante: _________________________________________________________ Sexo: (   ) M (   )F 

 
RG: _____________________ - CPF: ________________ - Data Nascimento: _______/______/______ 
 
Nome da Empresa:____________________________________________________________________ 

 
Razão Social:_________________________________________________________________________ 
 
Fone: (   )____________________________________ - Fax: (    ) _______________________________ 
 
Proprietário: __________________________________________________________________________ 
 
CNPJ: _________________________________- Inscrição Estadual: _____________________________ 
 
e-mail empresa:________________________________________________________________________ 
 
e-mail participante:_____________________________________________________________________ 
 
Endereço comercial: ____________________________________________________________________ 
 
Bairro: ____________________________________________- Complemento: _____________________ 
 
Cidade: ________________________________________ - Estado: _____ - CEP: ____________ - _____ 
 
Há quanto tempo trabalha na empresa? ____________________________. 
 
Cargo: (    ) Diretor Funerário (    ) Agente Funerário (     ) outro: _________________________________ 
Opção de Hospedagem: 
Apto. individual (    ) + R$ 440,00 

Nome de quem preencheu a ficha: _____________________________________ 
FORMAS DE PAGAMENTO 

( ) À vista  (até dois dias após o recebimento da inscrição); boleto ou depósito 
( ) A prazo (entrada de 40% do valor total. Por depósito bancário. A segunda parcela deve ser quitada 

até 10 dias antes da realização do curso, através de boleto ou depósito bancário; 
Estão inclusos: 
• 4 diárias no Hotel Inter Plaza (Sorocaba-SP) com café da manhã e estacionamento, com entrada na 4ª-

feira, a partir das 12h e saída no domingo às 12h; 
• 4 Jantares - Buffet (4ª a sábado) no restaurante Cardum, com bebida sem álcool; 
• Traslado do Hotel até o local do curso e retorno durante os dias do curso; 
• Material didático (Livro de Anatomia, pasta, bloco, caneta); 
• Equipamento de proteção individual (Toucas, óculos, luvas, aventais, máscaras); 

 
Enviar email  do comprovante sempre que fizer o depósito bancário. Não se esqueça de identificar a 
empresa depositante. Enviar a/c Leandro para o e-mail Leandro@ctaf.com.br . 
Dados para depósito: 
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Agência: 0292 - Operação. 003 - c/c 10.311-3 - em nome de CTAF - CNPJ: 01.630.642/0001-37 
Para envio de documentos, enviar POR E-MAIL ou SEDEX OU CARTA REGISTRADA para: 
Rua Dr. Rodrigues do Lago, 464 - Centro - CEP 18602-091 - Botucatu – SP – A/c Leandro Jerônimo. 
Para maiores informações ligue: 14-3882-0595-99618-9153- ou e-mail: Leandro@ctaf.com.br. 

mailto:Leandro@ctaf.com.br

