
É um experiente e multifacetado professor e instrutor 
corporal e teórico. Suas produções escritas incluem 
um Doutorado (2016) e Mestrado (2013) pela USP 
em Direito e Filosofia, além de livros, artigos, 
resenhas, traduções, poesias etc. que também 
incluem outros campos do conhecimento.Possui 
formações e certificações em AcroYoga, Yoga, Contato 
Improvisação e Terapia neo-trântrica, professor de 
Filosofia do Yoga, com amplos estudos da  escola 

tântrica do Shivaismo da Caxemira.

Fabricio Cunha: Empreendedorismo no Yoga
Companheiro da Fernanda nessa breve jornada, 
Fabrício é mestre em engenharia mecânica & aeroes-
pacial, especialista em turbinas hidrelétricas e 
modernização para eficiência energética e energias 
renováveis. Com uma extensa bagagem trabalhando 
em multinacional, desenvolveu uma paixão própria 
pelo empreendedorismo e é um eterno aprendiz do 
tema. “O que te motiva a sair da cama e dar o seu 
melhor todo dia? Isso é empreendedorismo de 
propósito! Aquela sensação de plenitude que o seu 
trabalho traz um impacto positivo imprescindível para 

o mundo”.

Mariana Mourão: Ayurveda e rotina saudável.
Mariana de Paula Mourão pratica, estuda e dá aulas 
de Yoga, Meditação e Ayurveda com formações em 
Hatha Yoga, Vinyasa Flow, Yoga Restaurativo, Yoga 

Dance e Yoga Terapia Ayurveda.
É guardiã de círculos do sagrado feminino, Moon 
Mother Avançada (nível 3) iniciada e treinada por 
Miranda Gray é habilitada como mentora dos ciclos 
femininos, multiplicadora da Roda de Estudos Xamâni-
cos Voo da Águia e Terapeuta em Xamanismo Matricial.
Trabalha há mais de 20 anos com workshops de 
integração de equipes, inovação e solução de proble-
mas em empresas de diferentes portes e segmentos.
Tem como principal objetivo mudar paradigmas e 
trabalhar com a saúde emocional e corporal, visando 
a melhora individual e o seu reflexo nas relações 

humanas.

Karen Scorzato: Kirtan
Karen Scorzato é facilitadora da prática de Canto de 
Mantras. Praticante e Professora de Yoga, descobriu o 
Canto de Mantras no Festival Bhaktifest na Califórnia 
em 2013 e desde então sua vida mudou imediata-
mente. Apaixonada por Mantras, acredita com todo 
seu coração no poder do Amor, dos Mantras, da 
Meditação e desde 2014 vem compartilhando sua voz 
e aprendizados para diversos grupos pelo Brasil e 
Europa através de Cursos, Workshops e Práticas 

Coletivas.

Deni Galdeano: Anatomia do Yoga
Docente do Departamento de de Morfologia da facul-
dade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 
- FCMSCSP; Membro do Instituto de Yoga Gurukula; 
Coordenador dos cursos de Anatomia aplicada ao 
Yoga na FCMSCSP e em Escolas de Yoga no Brasil; 
Coordenador dos cursos de Formação em Yoga na 
Universidade de Taubaté, Faculdade Municipal de 
Franco Montoro em Mogi Guaçu, no Instituto de Yoga 
Gurukula; Coordenador dos Projetos MeditaSanta e 
YogaSanta para Alunos e funcionários da FCMSCSP e 
da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Santos/SP, ISCMS; Membro da Sociedade Brasileira 
de de Anatomia, da American Association of Anato-

mists e registrado na Aliança do Yoga.

CONHEÇA OS PROFESSORES CONVIDADOS
Bruno Garrote: Filosofia do Yoga em Sânscrito


