
09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

20:00 - 24:00

Esta programação pode sofrer alteração em caso de força maior e sem aviso prévio.

Jantar de Confraternização 

Curso Análise de Efeitos Físicos de UFOs e Sua Investigação 
Ministrante: Toni Inajar Kurowski

Módulo 1

Este módulo se propõe a equalizar os conhecimentos dos participantes quanto a termos comumente utilizados em Ufologia 
os seus reais significados. Assim serão apresentadas descrições de locais de eventos ufológicos, os diferentes graus de 
contato e as distintas classificações de tipologia de seres extraterrestres.

Fases do Exame de um Local de Evento Ufológico 1

18 de abril, das 09:00 às 19:00

Padronização de Conhecimentos em Investigação Ufológica

Módulo 2

Este módulo se propõe a equalizar os conhecimentos dos participantes quanto a termos comumente utilizados em Ufologia 
os seus reais significados. Assim serão apresentadas descrições de locais de eventos ufológicos, os diferentes graus de 
contato e as distintas classificações de tipologia de seres extraterrestres.

Módulo 3

Fases do Exame de um Local de Evento Ufológico 2

Dando continuidade ao anterior, este módulo detalhará os procedimentos do exame direto de um local de ocorrência de 
evento ufológico, explicará algumas técnicas de inquirição de testemunhas, como se deslocar no local, como identificar e 
colher evidências, como acondicionar as evidências e como proceder para enviar estes materiais para laboratórios de 
análise.

No Restaurante do Hotel Blue Tree Saint Michel

Após cada curso, será realizado no restaurante do Hotel Blue Tree Saint Michel um jantar de participação por adesão e 
opcional. Será um momento complementar a tudo o que passaremos durante cada dia de curso. O cardápio será produzido 
pelos chéfs do hotel e terá opções de carnes, saladas, massas, pratos vegetarianos e veganos. Bebidas não alcóolicas estão 
incluídas.

Módulo 4

Os Diferentes Eventos Ufológicos

Dando continuidade ao anterior, este módulo detalhará os procedimentos do exame direto de um local de ocorrência de 
evento ufológico, explicará algumas técnicas de inquirição de testemunhas, como se deslocar no local, como identificar e 
colher evidências, como acondicionar as evidências e como proceder para enviar estes materiais para laboratórios de 
análise.

Módulo 5

Análise e Conclusões

Este módulo final será dedicado a discutir como se deve proceder à análise dos variados tipos de evidências encontradas 
em locais de ocorrências de eventos ufológicos e repassar a estrutura do relatório final, que é o documento a ser 
apresentado para a comunidade ufológica com as conclusões do ufólogo investigador.


