
 

 

 Plano de TCC para Mestrado  
SISTEMA USUI REIKI RYOHO  

• Duração do acompanhamento: 4 meses 

• Entrevistas mensais com aprox. 1 hora para discussão do 

andamento do trabalho 

• Sintonização agendada individualmente 

• Certificação após avaliação do trabalho 

Documentos necessários: 

Antes de ingressar: 
a) Curriculum pessoal com ênfase nos estudos de atividades 

ligadas às terapias integrativas ou complementares.  
b) Anexar uma foto recente; 
c) Anexar certificados de níveis 1, 2 e 3-A ; 

Ao final do curso: 
d) Carta de intenções sobre sua proposta de atuação como 

Mestre Reiki, solicitando a apreciação da Tese e emissão do 
certificado definitivo.  

e) Apresentar as apostilas dos níveis 1, 2 e 3ª confeccionadas 
pelo aluno. 

f) Apresentação do trabalho elaborado para a monografia 
digitado e encadernado, conforme os itens discriminados 
abaixo: 

Desenvolvimento do trabalho – Temas: 

a) Desenvolvimento pessoal 

1) Qual o motivo que o levou a procurar o Reiki? 

2) Descrever mudanças em sua pessoa após o 

autotratamento; 

3) Descrever sobre como trabalha atualmente com o 
Reiki; 

b) Dissertação sobre temas: 

1) O que é Reiki? 

2) O que não é Reiki? 

3) Quais as vantagens e benefícios do método? 

4) Quais são os principais elementos do reiki? 

5) Quais as diferenças básicas entre os níveis 1, 2 e 3-A; 

6) Desenhar os símbolos dos níveis 2 e 3 (yantras e 
mantras) falando sobre suas utilizações e significados; 

c) Experiência em atendimento: 

1) Descreva sua experiência na aplicação de Reiki em: 
pessoas, animais, plantas, objetos, ambientes e 
alimentos; 

2) Comentar 3 casos de atendimentos falando sobre o 
número de aplicações, duração do tratamento, etc…, 
se possível, identificar o cliente (nome, endereço e 
telefone); 

3) Comentar dois casos de Reiki à distância; 
4) Comentar um caso de Reiki em multidão; 
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