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Bem Vindo à Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

 

 

Parabéns! Você acaba de dar o primeiro passo em direção a uma promissora e significante 

carreira, em um instituto educacional de alta qualidade. E eu gostaria, pessoalmente, de dar boas vindas a 

todos vocês interessados em repartir seu tempo conosco, com o intuito de melhorar seus conhecimentos 

na vasta extensão de teorias clássicas, comprovações modernas, experiências e prática da Medicina 

Chinesa. 

Neste momento inicial, gostaria de mencionar que a EBRAMEC é a sigla de Escola Brasileira de 

Medicina Chinesa, e que CIEFATO é a sigla que significa Centro Internacional de Estudos de 

Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais, associação mantenedora da EBRAMEC. Este nome foi 

selecionado pelo fato de traduzir toda a ideologia da Instituição desde antes mesmo da sua fundação; ser 

um centro de excelência nacional, com acordo firmado com diferentes instituições educacionais de 

diferentes países, basicamente aqueles institutos que oferecem programas de Medicina Chinesa, que 

poderiam auxiliar na melhora de nosso nível. Vale ressaltar que a EBRAMEC – Escola Brasileira de 

Medicina Chinesa é o nome empregado para o pedido de credenciamento junto ao MEC. 

A EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa oferece para seus alunos, programas 

educacionais que estão profunda e completamente inseridos no contexto da Medicina Chinesa, e que 

também integram aulas das Ciências Ocidentais, visando uma importante complementação na formação 

do profissional da área da saúde. Nossos programas sobre acupuntura têm por base e inspiração aqueles 

oferecidos na China, Europa e Estados Unidos, obviamente adaptados para a realidade educacional 

brasileira. 

A EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa apesar de jovem, comparada à história da 

Medicina Chinesa, conquistou respeito e representatividade no mercado através da oferta de nossos 

cursos, fazendo com que tenhamos nos tornado um centro de referência atuante em âmbito nacional e 

internacional, através de participação de congressos e simpósios. 

Você encontrará neste manual as informações mais importantes para o seu percurso acadêmico. 

Nele encontram-se orientações gerais quanto aos procedimentos administrativo-pedagógicos, calcadas na 

legislação educacional vigente no país. Por isso, tê-lo em mãos permitirá a você desfrutar da melhor 

maneira este importante período de convívio acadêmico.  

 

Estou ansioso para te conhecer pessoalmente! 

 

 

 

 

Sinceramente 

 

 

 

Reginaldo de Carvalho Silva Filho 
Diretor Geral da EBRAMEC 

http://www.ebramec.com.br/
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Histórico 

A EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa tem sua origem em sua instituição 

mantenedora, o CIEFATO – Centro Internacional de Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias 

Orientais, cuja história teve início no ano de 2001, com o objetivo de estabelecer-se como um centro para 

troca de informações, melhorias e crescimentos no campo das práticas complementares originadas na 

Medicina Chinesa. 

Desde a sua fundação o CIEFATO apresentou-se como um instituto educacional e provedor de 

cuidados com a saúde de iguais oportunidades, que não discrimina com base racial, cor, religião, sexo, 

origem nacional, ancestrais, idade, status matrimonial, condição médica, orientação sexual ou atividade 

política em nenhuma de suas políticas ou práticas, estando totalmente comprometida com a proteção da 

liberdade acadêmica para questionamento e expressão da verdade em qualquer forma que esta possa ser 

encontrada. 

O CIEFATO, através de profissionais convidados, realizava então cursos livres de educação 

continuada na área da saúde, com destaque para técnicas de massagem, como drenagem linfática, Shiatsu 

(massagem típica do Japão), Tui Na (massagem chinesa). 

Os cursos de educação continuada do CIEFATO aos poucos foram se tornando mais e mais 

conhecidos, atraindo estudantes de todo o território nacional. Alguns alunos vinham para aulas de 

educação continuada aos finais de semana de locais a 920Km (Goiânia, GO) retirar, 1.119Km (Porto 

Alegre, RS) e até mesmo a 2.971Km (Belém, PA) retirar.  

O CIEFATO iniciou suas atividades, no ano de 2001, na Rua Tié, 94, onde contava com 02 

pequenas salas de aulas e um espaço para atendimentos da população. Com a constante busca por 

melhores condições aos alunos e público externo, o CIEFATO passou sua estrutura para Rua Tobias 

Barreto, 1243 / 1245, no bairro da Mooca. E agora, uma nova busca por melhoria e excelência nos 

atendimentos e serviços prestados passamos a atender em nossa nova sede, maior e melhor, na Rua 

Visconde de Parnaíba, 2727, ainda na Zona Leste, Bresser Mooca. 

No 2º semestre de 2005 os proprietários e membros da diretoria do CIEFATO em reunião 

ordinária resolveram iniciar uma nova fase do CIEFATO onde as ações deveriam ser estabelecidas em 

três setores, um educacional, um clínico e um de pesquisa, passando o CIEFATO a atuar como uma 

associação, unindo os esforços e recursos, alteração esta confirmada em meados do 1º semestre de 2006. 

O setor educacional passa então a ser denominado EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina 

Chinesa contando com o CIEFATO como sua mantenedora. O setor clínico, local onde são oferecidos 

atendimentos gratuitos ou a custos reduzidos para a população geral, ficou estabelecido como Centro 

Integrado de Acupuntura e Medicina Chinesa (CIAMEC) e o setor de pesquisas ficou estabelecido como 

Centro Avançado de Pesquisas em Ciências Orientais (CAPCO), todos os setores diretamente interligados 

com a EBRAMEC. 

No Brasil, no final do ano de 2004, o CIEFATO firmou um importante convênio de parceria de 

ensino e uso de marca com o IMAM – Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagens – e com o INCISA – 

Instituto Superior de Ciências da Saúde – e através desta parceria trouxemos alguns cursos desta 

instituição para São Paulo. 

Em maio de 2007, foi firmado um novo convênio de parceria educacional e uso de marca com a 

FAATESP – Escola de Tecnologia Álvares de Azevedo. Em 2010, o convênio foi firmado com a 

FACEAR – Faculdade Educacional de Araucária. 

Em 2012, foi estabelecida uma nova parceria, agora com a Faculdade FACEI, com objetivo 

principal de oferecer cursos de Pós Graduação Lato Sensu na área da Saúde (biológica) em todo o Brasil, 

focando principalmente as áreas da Medicina Chinesa (destacando a Acupuntura, Fitoterapia Chinesa, 

Massoterapia Chinesa) e Terapias Complementares (Integrativas). E desde 2010 vem buscando as 

adequações e preparos para o credenciamento junto ao MEC. 
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Localização 

A EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa está localizada na Rua Visconde de 

Parnaíba, 2727 no Bairro da Mooca, na capital do Estado de São Paulo. Esta localização permite um fácil 

acesso para os alunos das mais diversas regiões pela proximidade com a Estação Bresser do Metrô, além 

das linhas de ônibus que passam nas proximidades da escola. 

 

 

Missão 

A Missão da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa é: 

“ensinar e treinar indivíduos nas práticas clínicas das terapias orientais, 

proporcionando uma visão das técnicas da Medicina Oriental como complementares, 

integrativas, e não como alternativas com relação à medicina ocidental”. 

 

 

Objetivos 

Os objetivos da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa são: 

I. Fornecer um programa de estudo nas teorias e práticas da Medicina Chinesa segundo as 

tradições Chinesas, Japonesas e Coreanas; 

II. Fornecer conhecimentos elementares de procedimentos para diagnóstico e tratamentos segundo 

a Medicina Ocidental que são essenciais para um praticante de Medicina Chinesa; 

III. Habilitar profissionais de nível técnico na Área da Saúde; 

IV. Promover cursos livres extra-curriculares, oferecendo mecanismos para a educação continuada; 

V. Promover cursos de especialização para pessoas graduadas na Área da Saúde; 

VI. Promover uma melhora na qualidade da saúde pública da população através dos ambulatórios 

para prática clínica dos alunos, com atendimentos a custos reduzidos; 

VII. Incentivar pesquisas que beneficiem a profissão do acupunturista e que visem uma inter-relação 

entre as Medicinas Ocidental e Medicina Chinesa; 

VIII. Buscar a regulamentação da profissão de acupunturista; 

IX. Firmar convênios com outras instituições educacionais, nacionais ou internacionais, objetivando 

um enriquecimento cultural, técnico e/ou educacional da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina 

Chinesa, e das terapias orientais como um todo no Brasil. 
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Motivos para você ter escolhido a EBRAMEC 

1. Professores constantemente atualizados, com experiência clínica e científica, especialistas, 

mestres e doutores; 

2. Conteúdo desenvolvido através de problematização temática e envolvimento dos docentes do 

programa do curso. Desenvolvimento de material didático próprio para aulas básicas, avançadas e de 

aprofundamento; 

3. Experiência acadêmica na promoção e divulgação de técnicas tradicionais e modernas, algumas 

com pouca difusão no Brasil, até então; 

4. Instituição com Departamento de pesquisa próprio (CAPCO) com profissionais que orientam os 

alunos na produção de seus trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos, preparação de materiais 

para envio para congressos, simpósios e revistas científicas; 

5. Instituição com relevante produção de trabalhos científicos, com constante publicação científica e 

participação, seja com apresentação de pôsteres, seja com apresentações orais, em congressos, simpósios 

e eventos, nacionais e internacionais, através de estudos e trabalhos de alunos e professores; 

6. Instituição com Departamento clínico próprio (CIAMEC), que oferece oportunidade aos alunos 

para a vivência prática do conteúdo aprendido nos cursos, assim como oferece à comunidade geral a 

oportunidade de se beneficiar dos resultados das técnicas aplicadas através de ambulatórios gerais e 

ambulatórios específicos; 

7. Ambulatórios específicos voltados à pesquisa científica e ampliação do conhecimento e promoção 

das técnicas da Medicina Chinesa; 

8. Biblioteca especializada com os mais relevantes textos relacionados com as teorias e práticas da 

Medicina Chinesa, em português e outros idiomas, incluindo importantes textos clássicos que formam as 

bases para o aprendizado da Medicina Chinesa; 

9. Vasta coleção de artigos científicos relacionados com a prática da acupuntura e técnicas da 

Medicina Chinesa permitindo a constante atualização dos alunos e do corpo docente, além da assinatura 

de importantes revistas científicas como: 

a. Fisioterapia Brasil, 

b. American Journal of Chinese Medicine, 

c. Journal of Traditional Chinese Medicine (versão espanhola); 

d. The Lantern – a Journal of Traditional Chinese Medicine; 

e. Journal of Chinese Medicine; 

f. NAJOM – North American Journal of Oriental Medicine. 

10. Sala de estudos com computador com total acesso a internet, visando à integração das informações 

e o acesso a base de dados científicos como: BIREME e PUBMED; 

11. Sala de informática com 25 computadores para utilização dos alunos em aulas especiais ou mesmo 

para estudos direcionados; 

12. Instituição com importantes parcerias e reconhecimentos internacionais como: 

a. Shandong University of Traditional Chinese Medicine (China); 

b. Jiangxi Univeristy of Traditional Chinese Medicine (China); 

c. Five Branches Institute, Clinic & Collefe of Traditional Chinese Medicine (Estados Unidos); 

d. Fundación Europea de Medicina Tradicional China (União Européia, Espanha); 

e. World Federation of Chinese Medicine Societies – WFCMS (China); 

f. World Federation of Acupuncture Societies – WFAS (China); 

g. Asociación de Medicinas Tradicionales (Argentina); 

h. China Beijing International Acupuncture Training Center (China). 

i. Guangzhou University of Chinese Medicine (China). 

http://www.ebramec.com.br/
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13. Instituição com Importantes parcerias e reconhecimentos Nacionais: 

a. Sindicato dos Acupunturistas e Terapias Orientais de São Paulo – SATOSP; 

b. Faculdade Einstein – FACEI; 

c. Associação de Medicina Chinesa e Acupuntura do Brasil – AMECA. 

14. Instituição com representação para o Brasil da versão espanhola do Journal of Traditional Chinese 

Medicine, mais importante e conhecida revista científica da área; 

15. Certificado de Conclusão emitido pela Escola Brasileira de Medicina Chinesa; 

16. Certificado de Conclusão de Pós Graduação Lato Sensu nos cursos da FACEI 

http://www.ebramec.com.br/
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Departamentos Educacionais 

Direção Geral: Dr. Reginaldo de Carvalho Silva Filho 

Diretor Acadêmico: Dr. Eduardo Vicente Jofre 

 

Área Chinesa 

 Departamento de Acupuntura e Moxabustão – Zhen Jiu 

o Consultor Técnico Internacional: Dr. Han Zhao Cheng (Shandong, China) 

o Consultor Técnico Internacional: Dr. Wang Zhao Yang (Beijing, China) 

o Chefe: Dr. Reginaldo de Carvalho Silva Filho 

 

 Departamento de Fitoterapia Chinesa – Zhong Yao 

o Consultora Técnica Internacional: Dra. Yi Li Ying (China) 

o Chefe: Dr. Woosen Ur  

 

 Departamento de Massoterapia Chinesa – Tui Na 

o Consultor Técnico Internacional: Dr. Ji Yuan (China) 

o Chefe: Alexandre Morais 

 Departamento de Artes Corporais Chinesas – Qi Gong 

o Consultor Técnico Internacional: Dr. Han Zhao Cheng (China) 

o Chefe: Paulo Minoru Minazaki Junior 

 

 

Área Japonesa 

 Sociedade Harikyu do Brasil – Acupuntura e moxabustão 

o Chefe: Paulo Henrique (PH) 

 

 

 

 Departamento Áudio Visual 

o Chefe: Fábio Fonseca 
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Grupos de Estudo 

Um importantíssimo diferencial da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa são os 

grupos de estudo que são mantidos e coordenados por nosso Diretor Geral, Dr. Reginaldo Filho, para 

possibilitar a troca de informações e constante atualização dos alunos, ex-alunos e professores. 

Atualmente são três grupos de estudos que são mantidos: 

- Grupo para discussão de Casos Clínicos: Encontro para análise de casos clínicos trazidos pelos 

alunos, onde os mais diversos sintomas são analisados, as informações relacionadas com a Medicina 

Chinesa são extraídas e as possibilidades terapêuticas são discutidas, enfatizando a seleção e combinação 

dos pontos de acupuntura. Grupo aberto para todos os alunos e interessados; 

- Grupo para discussão de Pesquisas Científicas: Encontro para a leitura e análise crítica de pesquisas 

científicas atuais, que são publicadas pelo mundo, sendo traduzidas para o português para a extração e 

interpretação dos dados mais relevantes, buscando sempre a aplicação destas informações na prática 

clínica dos profissionais. Grupo aberto para todos os alunos e interessados; 

- Grupo para discussão de Textos Clássicos: Encontro para leitura, tradução, interpretação, discussão e 

análise de trechos ou capítulos de textos Clássicos da Medicina Chinesa, com destaque para a grande obra 

Huang Di Nei Jing (Clássico Interno do Imperador Amarelo). Grupo fechado para alunos avançados, 

professores, sempre mediante convite. 
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Estrutura Física 

A EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa, em sua sede na cidade de São Paulo, 

possui uma estrutura completa que possibilita uma adequada formação profissional aos seus alunos, com 

integração total entre os aspectos teóricos e práticos. 

Para o ano de 2011, a estrutura física da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa, 

incluindo o Centro Integrado de Acupuntura e Medicina Chinesa – CIAMEC para as atividades práticas, 

está passando por importantes reformulações e ampliações, incluindo total acessibilidade a cadeirantes: 

 Sala de aula 01: capacidade para 60 alunos; 

 Sala de aula 02: capacidade para 50 alunos; 

 Sala de aula 03: capacidade para 60 alunos; 

 Sala de aula 04: capacidade para 50 alunos; 

 Sala de aula 05: capacidade para 20 alunos; 

 Sala de aula 06: capacidade para 30 alunos; 

 Sala de aula 07: capacidade para 40 alunos; 

 Sala de aula 08: capacidade para 50 alunos; 

 Auditório multiuso: capacidade para 180 pessoas; 

 Auditório multiuso: capacidade para 100 pessoas; 

 Biblioteca: integrada à sala de estudos para a consulta de livros; 

 Sala de estudos: para estudo individual e em grupo com acesso a internet; 

 Laboratório de Práticas Terapêuticas I: ambulatório geral com 15 leitos; 

 Laboratório de Práticas Terapêuticas II: ambulatórios específicos com 10 leitos 

 Sala dedicada a atendimentos individuais; 

 Laboratório de Anatomia; 

 Laboratório de Matéria Médica Chinesa: apresentação de mais de 400 substâncias; 

 Banheiros masculinos, femininos e adaptados a cadeirantes e todos os andares; 

 Cafeteria dedica ao corpo docente e discente; 

 Sala de professores; 

 Sala de Coordenação; 

 Sala do Departamento Administrativo e Financeiro; 
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Biblioteca 

A biblioteca, em São Paulo, da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa possui uma 

excelente quantidade de livros, com mais de 2500 diferentes títulos, contendo livros com temas 

relacionados aos mais diversos aspectos filosóficos, teóricos e práticos das técnicas, métodos e 

procedimentos relacionados com a Medicina Chinesa, com destaque para os títulos relacionados com a 

acupuntura, dentre outras obras referentes aos mais diversos aspectos da Medicina Tradicional Oriental, 

além dos títulos relacionados com anatomia, fisiologia, patologia, diversos aspectos da fisioterapia, ramos 

do direito, dentre outros. 

Nossa biblioteca possui títulos em português, inglês, espanhol, chinês, japonês, entre outros com o 

intuito de trazer aos estudantes brasileiros a oportunidade de entrar em contato com diferentes materiais 

que normalmente poderiam levar muito tempo para serem traduzidos para o português, que se somam às 

centenas de artigos científicos diretamente relacionados com diversos aspectos da Medicina Tradicional 

Oriental, Acupuntura e Fisioterapia, através de revistas e jornais científicos e recentes pesquisas em 

materiais nacionais e internacionais. 

Além dos livros, a biblioteca da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa oferece 

vários outros tipos de materiais, como CD-rooms, VCDs, fitas de vídeo, jornais e revistas, mapas de 

acupuntura e assim por diante. Nós possuímos uma cópia em VCD do mais completo material em vídeo 

de Medicina Chinesa, Acupuntura, produzido com o auxílio de alguns dos mais eminentes praticantes do 

período contemporâneo. Nossa videoteca inclui importantes títulos como presenças internacionais em 

congresso, analgesia por acupuntura, prática de Qi Gong e demonstrações de terapias manuais. 

Nossa biblioteca também oferece uma importante coleção de artigos científicos, alguns antigos e 

outros muito recentes, sobre pesquisas conduzidas por todo o mundo. Estes artigos são na grande maioria 

das vezes sobre Medicina Chinesa, porém alguns outros sobre fisioterapia, somando um total de 

aproximadamente 2000 artigos diferentes, sendo a maioria em inglês, vindo da China, Estados Unidos, 

Inglaterra, Irlanda, Holanda e Cuba. 

A EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa possui importantes assinaturas e um 

grande número de artigos da: Revista Paulista de Acupuntura, Journal of Traditional Chinese Medicine, 

Fisioterapia Brasil, Journal of Chinese Medicine e Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine. 

Isto é um modo muito importante para manter-se a atualização com todas as descobertas, estudos, teorias 

e pesquisas, de modo que nosso corpo docente possa passar informações atualizadas para os alunos, e 

desta forma eles podem ter a oportunidade de tornarem-se profissionais de acupuntura altamente 

qualificados. 

A biblioteca funciona em amplo horário permitindo acesso a todos os alunos, podendo o aluno ter 

acesso a seu acervo bibliográfico fora do seu período de aula. Ressalta-se que até o presente momento não 

é permitida a retirada de livros da escola, no entanto é livre a consulta para estudo e pesquisa. 

O uso da biblioteca é aberto a todos os alunos e interessados para que possam consultar e ler 

livremente os livros nas dependências da própria biblioteca. 
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EBRAMEC pelo Brasil 

Com o objetivo de ensinar e promover a Medicina Chinesa e suas ramificações para um número 

cada vez maior de pessoas, provendo suas informações e possibilidades terapêuticas para as mais distintas 

localidades do Brasil, a EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa tem promovido importantes 

parcerias em diferentes Estados do Brasil. 

Cada uma das parceiras, em suas cidades, possuem um coordenador local que promove os cursos, 

passando adiante as informações relativas às atividades da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina 

Chinesa, com destaque para os cursos de Formação, de Pós Graduação e de Extensão ou Educação 

Continuada. 

Atualmente destacam-se as seguintes parcerias, que atuam como filiais, representantes, da 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa: 

 

 Campinas, SP 

 Cuiabá, MT 

 Curitiba, PR 

 Indaiatuba, SP 

 Manaus, AM 

 Maringá, PR 

 Rio de Janeiro, RJ 

 Pelotas, RS 

 Porto Alegre, RS 

 Santo André, SP 

 Santos, SP 

 São Gonçalo, RJ 

 Sorocaba, SP 

 Teresina, PI 

 Vila Velha, ES 

 

 

 

 

 

* Novas parcerias podem ser firmadas sem prévio aviso, assim como as atuais podem ser alteradas, 

sem  prejudicar o bom andamento dos cursos. 
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Matrícula 

A matrícula, ato formal de ingresso nos cursos e de vinculação à EBRAMEC – Escola Brasileira 

de Medicina Chinesa, realiza-se na Secretaria, e, via de regra, em prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico. 

A matrícula somente é efetivada mediante o pagamento de uma taxa, previamente estabelecida 

para cada curso e, somente assim, a vaga do aluno passa a estar garantida. 

No ato da Matrícula é cobrado também uma pequena taxa já para a emissão da carteira estudantil. 

O período de matrícula para os cursos extensivos oferecidos pela EBRAMEC – Escola Brasileira 

de Medicina Chinesa é sempre no início de cada semestre atendendo-se à existência de vagas, 

compatibilidade de horários e pré-requisitos. Não há re-matrícula no decorrer do curso. 

É concedido o trancamento de matrícula para efeito de manter o aluno com sua vinculação à 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa. O trancamento é concedido, dentro dos prazos 

previstos no calendário acadêmico, por tempo expressamente estipulado no ato, que não pode ser superior 

a dois anos, incluído aquele em que foi concedido, ficando o aluno responsável pelos encargos financeiros 

assumidos até o mês da solicitação do trancamento. 

Documentação necessária para a matrícula: 

 2 Fotos 3x4 

 2 cópias simples da Carteira de Identidade (RG); 

 2 cópias simples do CPF; 

 2 cópias simples do Certificado de Ensino Médio; 

 2 cópias simples do Certificado e/ou diploma de Ensino Superior (caso seja graduado em nível superior); 

 2 cópias simples do Histórico Escolar; 

 2 cópias simples de Comprovante de Residência; 

 2 cópias simples do Título de Eleitor; 

 2 cópias simples da Certidão de Nascimento ou Casamento. 
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Pagamentos Regulares 

Matrícula 

A matrícula somente é efetivada mediante o pagamento de uma taxa, previamente estabelecida. 

São oferecidos descontos que regridem ao passo que se aproxima a data de início do curso. A matrícula 

pode ser paga diretamente na escola ou através de depósito bancário. 

 

Curso 

O aluno compromete-se a pagar o valor total do curso de forma integral, podendo fazê-lo através 

de 03 formas básicas, tendo sempre por base o valor integral do curso, estabelecido antes de seu início e 

devidamente informado aos alunos no contrato: 

I- Antecipada e integralmente mediante um único pagamento antes do início das aulas, com 

desconto de 15% sobre o valor total do curso; 

II- Através de boletos bancários, com vencimento no dia 07 (sete) de cada mês, sem desconto e 

após o dia 07 terá acréscimo de juros e mora. 

III- Através de boletos bancários com desconto especial se pago até o dia 05 de cada mês sobre 

o valor total. 

 

 

Pagamentos Especiais 

Avaliações 

O aluno que faltar em uma avaliação, agendada com antecedência, e não apresentar justificativa 

por escrito / atestado até 05 dias úteis após a data da avaliação deverá pagar uma taxa de R$ 100,00 (cem  

reais) para nova avaliação, a mesma será realizada no dia da prova do semestre seguinte, com exceção da 

prova final (4º Semestre) que devera ser agendado. 

Não há processo de recuperação para a avaliação final. Devendo o aluno pagar uma taxa de R$ 

100,00 (cem reais) para nova avaliação e agendar uma nova data em caso de reprovação. 
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Faltas e Frequências 

A frequência de aulas é obrigatória conforme o que dispõe o 3º parágrafo do Artigo 47 da Lei 

9.394/96 de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É exigida a freqüência mínima igual ou 

superior a 75% das aulas lecionadas. Casos especiais são informados no início do curso. 

Alunos matriculados nos cursos que se realizam com aulas 01 final de semana por mês devem 

participar de 100% dos encontros mensais. Para tanto, poderá assistir aulas, em casos especiais, em uma 

turma diferente daquela em que se encontra matriculado. Caso a falta não seja informada com 

antecedência, o aluno deverá pagar um valor referente a 25% do valor regular (sem desconto) do curso, 

como taxa de aula substitutiva. 

 Recomenda-se, portanto, manter rigoroso controle da freqüência de modo a evitar que seja 

ultrapassado o limite permitido de ausências. 

 De acordo com a atual legislação do Ensino Superior Brasileiro, inexiste abono de faltas a não ser 

nos casos excepcionais previstos em lei. As únicas exceções contempladas são relativas ao Serviço 

Militar e à participação de estudantes em congressos científicos e competições artísticas ou desportivas de 

âmbito nacional e internacional, e devidamente comprovada. 

 Os demais casos, tais como: trabalho extra, consultas médicas e odontológicas, períodos curtos de 

incapacidade física, encontram-se amparados pelos 25% de faltas permitidas por lei. 

 Os alunos que estiverem incapacitados fisicamente ou que sejam portadores de doenças infecto-

contagiosas e, portanto, impossibilitados de freqüentar aulas, estão amparados pelo Decreto Lei n° 

1.044/69, que prevê a possibilidade de o aluno fazer uma compensação da ausência às aulas, por meio de 

exercícios domiciliares, com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de 

saúde e as possibilidades do estabelecimento. 

 A duração desse regime didático de exceção não poderá ultrapassar o máximo admissível para a 

continuidade do processo pedagógico de aprendizagem: mínimo de 15 dias e máximo 3 meses. 

ATENÇÃO: 

Os exercícios domiciliares compensam somente a ausência das aulas, devendo o aluno 

beneficiado submeter-se às avaliações, conforme determinado pelo Regimento da Escola. 
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Avaliação 

Tendo em mente as novas metas do Ministério da Educação, onde os cursos devem estar voltados 

para competências, a EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa adota uma metodologia 

pedagógica dinâmica visando que todos os alunos possam ao completar o curso, terem aprendido 

realmente as informações passadas no decorrer do curso. 

Partindo desse entendimento, a avaliação deixa de ser um momento isolado para ser um processo 

que envolve todos os aspectos da formação do aluno, ou seja, toda a prática pedagógica vivenciada na 

escola. 

Essa concepção de avaliação impõe ao professor a necessidade de adotar diversos instrumentos e 

técnicas de avaliação que estejam vinculadas à natureza do curso: atividades práticas, trabalhos de 

pesquisa, relatórios, provas escritas, estudo de caso, auto-avaliação, etc. 

Dessa forma, a avaliação do aluno deverá: ocorrer de maneira contínua e progressiva, abrangendo 

todos os momentos do curso; envolver os múltiplos aspectos expressos nas competências (saberes, 

habilidades e valores) bem como, as competências descritas no perfil do curso. 

Ao término do cumprimento da carga horária de cada uma das disciplinas o professor, através dos 

instrumentos de avaliação por ele determinados, irá atribuir uma média que será extraída da média 

aritmética das notas obtidas pelo aluno na(s) disciplina(s), variando dentro de uma escala de 0 (zero) a 10 

(dez). Com aproveitamento entre 0 (zero) e 100 (cem) por cento. Após a obtenção da média numérica, aos 

discentes serão atribuídos os conceitos ÓTIMO, para desempenho igual ou superior a 90%; BOM, 89% a 

70%; SATISFATÓRIO, 69% a 60%; INSATISFATÓRIO, desempenho abaixo de 60%. 

Ressalte-se que as dificuldades de aprendizagem do aluno deverão ser identificadas ao longo do 

processo ensino-aprendizagem e deverão ser trabalhadas paralelamente, possibilitando ao aluno a revisão 

das competências não desenvolvidas e conseqüentemente a aquisição de novos desempenhos. 

O aluno que não desenvolver todas as competências presentes será considerado reprovado, ficando 

assegurada, no prazo máximo de um ano, a matrícula em etapa correspondente às competências não 

atingidas. Caberá à escola possibilitar os meios para prosseguimento dos estudos. 

Além das disciplinas com aulas presenciais, há algumas temáticas que serão desenvolvidas 

mediante estudo à distância, através da leitura de material oferecido pela escola, cuja comprovação de 

conhecimento será feita mediante uma avaliação presencial previamente agendada. 

Independentemente das avaliações de cada disciplina, por qualquer que seja o método selecionado 

pelo docente responsável por ela, os alunos dos cursos extensivos devem cumprir ao menos duas 

avaliações de conteúdo anualmente. 

As avaliações do Trabalho de Conclusão de Curso e da prática supervisionada são apresentadas no 

tópico específico sobre o tema. 

 

ATENÇÃO: 

O aluno que faltar em uma avaliação e não apresentar o atestado, deverá pagar a taxa de R$ 

100,00 (Cem reais) por cada prova perdida. A mesma será realizada no dia da prova do semestre seguinte, 

com exceção da prova final (4º Semestre) que devera ser agendado. 

Não há processo de recuperação para a avaliação final, devendo o aluno pagar uma taxa de R$ 

100,00 (Cem reais) para nova avaliação e agendar uma nova data em caso de reprovação. 
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Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante e obrigatória de todos os cursos extensivos 

da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa. O aluno pode entregar o trabalho na forma de 

monografia ou na forma de artigo científico, no entanto ambas as modalidades exigem a entrega de um 

resumo estruturado, já preparado para envio a congressos, simpósios e similares. 

O aluno deve estar atento às “Normas Gerais" do Trabalho de Conclusão de Curso, que estão 

disponíveis em nosso site para download, devendo segui-las fielmente, assim como as demais regras 

estabelecidas nos roteiros mínimos (todos disponíveis para download em nosso site). 

Ao ler o material disponibilizado e preparar o projeto, o aluno deve enviá-lo para apreciação e 

aprovação junto ao Comitê de Ética, através do e-mail tcc@ebramec.com.br somente após a aprovação 

iniciar a execução do mesmo. 

O trabalho de conclusão de curso deverá ser entregue pelo aluno à Direção da escola, que 

agendará uma apresentação do mesmo, na forma oral ou pôster, a critério da direção. A apresentação do 

trabalho será avaliada por membros do corpo docente da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina 

Chinesa que podem indicar conceitos Ótimo, Muito Bom, Bom e Insuficiente, de acordo com a própria 

apresentação do mesmo. 

Seqüência básica para execução do Trabalho de Conclusão de Curso: 

 Ler as Normas Gerais; 

 Selecionar um tema de maior interesse; 

 Selecionar ou solicitar um orientador; 

 Elaborar um projeto de pesquisa; 

 Enviar o projeto de pesquisa para o Comitê de Ética; 

 Aguardar a resposta e fazer os ajustes no projeto de pesquisa, de acordo com recomendações do 

Comitê de Ética (quando exigido por este); 

 Executar a pesquisa; 

 Encontrar-se, comunicar-se, com seu orientador periodicamente; 

 Elaborar o relatório da pesquisa em forma de monografia ou artigo científico; 

 Preparar o resumo do Trabalho de Conclusão de Curso de forma estruturada; 

 Entregar o Trabalho de Conclusão de Curso com encadernação em espiral para avaliação; 

 Aguardar a resposta e providenciar possíveis correções; 

 Preparar-se para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (forma oral ou pôster); 

 Entregar o Trabalho de Conclusão de Curso corrigido com encadernação simples (1 cópia) e em 

capa dura verde escuro escrito em dourado (1 cópia) e CD (Word); 

 Apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso em uma das duas datas anuais, pré-estabelecidas. 

 

Todas as etapas acima devem ser cumpridas. Apesar de aparecerem em grande quantidade, muitas 

das etapas acima são extremamente rápidas e simples. 
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Prática Supervisionada 

Esta é a parte do curso onde o aluno coloca em prática todos os conhecimentos obtidos durante as 

aulas teóricas do curso através do acompanhamento e atendimento de pacientes, devendo ser cumprido de 

forma gradual e seqüencial. Cada curso apresenta uma carga horária específica e obrigatória de prática. 

No curso regular de Acupuntura (Formação e Pós-graduação) a prática ambulatorial deve ser 

cumprida da seguinte maneira: 

 Observação e Acompanhamento (50 horas) 

 Acompanhamento, avaliação e atendimento direcionado (175 horas) 

 Atendimento direcionado e independente (275 horas)  

Ainda com relação à carga horária das atividades práticas, os alunos do curso regular de 

acupuntura devem cumprir ao menos 75% (375 horas) das atividades no ambulatório geral de acupuntura, 

podendo cumprir a carga horária restante em nossos outros ambulatórios especializados, específicos, 

como de Medicina Chinesa Estética, Cromopuntura, Distúrbios de Sono, Portadores de Esclerose 

Múltipla,  Microssistemas, dentre outros que podem vir a ser formar. 

Recomenda-se que o aluno inicie as atividades práticas a partir do 7º mês de curso, onde já teve as 

aulas de teorias de base e noções sobre o diagnóstico da Medicina Chinesa. 

A Prática Supervisionada foi planejada de modo que os alunos possam aplicar as teorias de modo 

gradativo, iniciando com observação da atuação do supervisor de ambulatório, em seguida passando para 

uma etapa de prática direcionada, passando para prática com supervisão parcial, chegando até uma etapa 

final de prática com supervisão indireta. 

Através destes níveis de supervisão descritos, desde aquele onde o aluno praticamente apenas 

segue os passos do supervisor, observando suas atitudes, até um nível onde o aluno executa praticamente 

todas as etapas do atendimento, apenas reportando ao supervisor aquilo que faz, entre estes dois níveis 

opostos, os alunos passam pelo nível de prática direcionada onde realiza o diagnóstico e prescreve os 

pontos de acupuntura mais indicados para o paciente e no nível de supervisão parcial, onde o aluno chega 

até a agulhar sob a análise do supervisor.  

Ao chegar para a prática supervisionada o aluno deverá assinar a sua presença em livro de estágio 

dedicado e específico, marcando o dia e o horário de chegada na frente da pessoa responsável pela 

recepção no momento. 

Cada participação do aluno no ambulatório será computada como 5 horas de atividades práticas, 

quando as mesmas forem realizadas no local principal, via de regra, as dependências da EBRAMEC – 

Escola Brasileira de Medicina Chinesa. A participação do aluno em atividades práticas realizadas pela 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa em locais diferentes, também contarão como 5 

horas de atividades práticas. 

O supervisor fica responsável pela avaliação do aluno que será feita através da convivência, dos 

conhecimentos práticos demonstrados, da capacidade de analisar as informações colhidas do paciente e 

transformá-las em estratégias de tratamento, além de analisar a conduta do aluno com relação aos demais 

alunos, com relação aos pacientes e com relação às determinações do próprio supervisor. 

O Supervisor deverá apresentar relatórios com as avaliações dos alunos no final de cada etapa do 

curso. A Prática Supervisionada será realizada no decorrer do curso em local adequado indicado pela 

escola. O supervisor é a pessoa responsável pela indicação da competência ou não para que o aluno passe 

de uma etapa para outra. Somente esta indicação, do supervisor, pode fazer com que o aluno passe de uma 

etapa para outra antes do cumprimento da carga horária mínima de cada etapa ou ainda que este seja 

mantido em uma etapa por um período mais longo. 

Para participar das atividades práticas, o aluno deve obrigatoriamente trajar roupas brancas ou 

jaleco/avental branco, preferencialmente obtido na própria escola com logo. Além disso, o aluno deve 

portar sua carteira estudantil em local visível para a pronta identificação por parte do supervisor e dos 

pacientes. 
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Para a participação nas atividades práticas, o aluno não necessita trazer nenhum equipamento ou 

instrumento diretamente associado com a Medicina Chinesa, como agulhas, sementes, copos de ventosa, 

moxa, aparelhos de eletroacupuntura, etc; todo este material é oferecido pela própria escola para o bom 

aproveitamento das atividades práticas. Exceção se faz em casos de ambulatórios específicos, como o de 

Cromopuntura onde se recomenda que cada aluno traga a sua “caneta” estimuladora. 

 

No decorrer da Prática Supervisionada serão estas as capacidades profissionais específicas que o 

aluno contemplará: 

 Identificar as distintas doenças, sobre a visão da Medicina Chinesa; 

 Diferenciar a Síndrome do paciente segundo a Medicina Chinesa; 

 Elaborar uma conduta de tratamento;  

 Avaliar a evolução do tratamento e do paciente; 

 Participar de conferências clínicas; 

 Manejar os implementos e materiais de Acupuntura; 

 Verificar requisitos mínimos para o bom funcionamento ambulatorial; 

 Identificar o papel do profissional de Acupuntura no tratamento e recuperação do paciente; 

 Preencher as fichas de anamnese e evolução do paciente obedecendo aos critérios técnicos; 

 Realizar as atividades de orientação educacional do paciente, de seus familiares, do pessoal de 

serviço e outros; 

 Participar da equipe multiprofissional de saúde no desenvolvimento de suas atividades; 

 

 

ATENÇÃO: 

O aluno deve ainda estar atento ao fato que a carga horária cumprida em um curso não se 

aplica para outro curso, no caso de um aluno estar matriculado em dois cursos ao mesmo tempo. 

Desta forma, o aluno deve cumprir a carga horária estabelecida para cada um dos cursos. 
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Certificados 

Ao aluno que concluir com devido aproveitamento e freqüência o curso da EBRAMEC – Escola 

Brasileira de Medicina Chinesa, participar de no mínimo 05 eventos relacionados com a Medicina 

Chinesa, além de entrega e aprovação de um trabalho de conclusão de Curso, será entregue o Certificado. 

Assim, para a obtenção do certificado, serão conjugadas a avaliação das competências e a 

apuração da assiduidade, em conjunto com outros critérios gerais e alguns específicos de cada curso, 

como descrito a seguir. 

No certificado da EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa sempre constará logotipo e 

identificação da escola, nome do aluno, nome do curso completado, nome e assinatura da coordenação 

e/ou direção. 

No verso do certificado, deverá constar a lista das disciplinas, com suas respectivas cargas 

horárias, assim como livro e página em que o certificado está registrado na sede da EBRAMEC – Escola 

Brasileira de Medicina Chinesa. 

 

Resumo das exigências para a obtenção de certificados 

O aluno será considerado apto a receber um certificado da EBRAMEC – Escola Brasileira de 

Medicina Chinesa quando: 

 Completar todas as aulas programadas para o seu curso, com freqüência mínima de 75% 

nas aulas (100% nas aulas teóricas de final de semana); 

 Obtiver desempenho igual ou superior ao conceito Satisfatório (acima de 60%) em todas as 

disciplinas; 

 Obtiver desempenho igual ou superior ao conceito Bom (acima de 80%) na avaliação final; 

 Obtiver desempenho igual ou superior a Ótimo (acima de 90%) em todas as etapas da 

prática supervisionada, após ter cumprido a carga horária específica do curso; 

 Participar de 05 eventos relacionados com a Medicina Chinesa no decorrer do curso 

(Congresso, Workshop, Seminário, Palestra...). Não sendo obrigatória a participação em eventos da 

própria escola. 

 Mínimo de conceito Satisfatório no Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Não apresentar nenhuma pendência de documentação na secretaria; 
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Perfil profissional de conclusão – ACUPUNTURA 

Estando o perfil profissional do acupunturista definido pelo Ministério do Trabalho, transcreve-se 

abaixo o trecho literal do documento oficial que trata do tema, onde a profissão de acupunturista se 

encontra registrada na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO 3221-05 de 2002: 

“Descrição resumida”: Realizam prognósticos energéticos por meio de métodos da Medicina Chinesa 

para harmonização energética, fisiológica e psico-orgânica; aplicam estímulos físico-químicos e técnicas 

corporais para tratamento de moléstias psico-neuro-funcionais e energéticas (acupunturista); 

Condições gerais de exercício: Atuam na área da saúde e serviços sociais. São autônomos, trabalhando 

por conta própria, de forma individual, sem supervisão. Executam suas funções em ambiente fechado e 

em horário diurno. 

Descrição detalhada: “Examina o paciente, verificando e interpretando os sintomas apresentados e 

relacionando-os com outras características individuais, para decidir sobre os estímulos a aplicar; 

procede aos toques necessários, palpando áreas específicas, para diagnosticar a disfunção orgânica e 

localizar as regiões a serem estimuladas; introduz agulhas em determinadas regiões do corpo, para 

promover a recuperação funcional dos órgãos ou sistemas afetados. Pode provocar estímulos 

necessários, utilizando aparelhos que produzam calor (moxa) ou outros meios prescritos pela técnica da 

acupuntura” 

Documento do Ministério do Trabalho, Classificação Brasileira de Ocupações. 

Além do perfil mencionado acima para o acupunturista, o aluno ao completar o curso oferecido 

estará habilitado para a utilização das terapias orientais estudadas no decorrer do curso sempre visando o 

bem estar do paciente, mediante a observância das competências profissionais gerais da área da saúde 

descritas pela resolução CNE/CEB 04/99. 
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Cronograma Geral do Curso de Acupuntura 
 

1ª Etapa 
Módulo Manhã Tarde 

 

1 

Sábado Fundamentos I 

Apresentação geral / Histórico e cultura 

Fundamentos I 

Teoria do Yin e Yang 

Domingo Fundamentos I 

Teoria dos Cinco Movimentos 

Fundamentos I 

Substâncias Vitais 

 

2 

Sábado Fundamentos II 

Órgãos e Vísceras 

Fundamentos II 

Órgãos e Vísceras 

Domingo Fundamentos II 

Etiologia 

Fundamentos II 

Etiologia, Canais e avaliação 

 

3 

Sábado Diagnóstico 

I. Interrogatório 

Diagnóstico 

I. Interrogatório 

Domingo Diagnóstico 

I. Interrogatório 

Diagnóstico 

I. Palpação de pontos 

 

4 

Sábado Diagnóstico 

II. Inspeção face e língua 

Diagnóstico 

II. Inspeção face e língua 

Domingo Diagnóstico 

II. Palpação de pulso 

Diagnóstico 

II. Palpação de pulso 

 

5 

Sábado Diagnóstico 

Síndromes I - Oito princípios 

Diagnóstico 

Síndromes I - Oito princípios 

Domingo Diagnóstico 

Síndromes I - Qi e Xue 

Diagnóstico 

Síndromes I - Qi e Xue 

 

6 

 

Sábado Diagnóstico 

Síndromes II - Yin 

Diagnóstico 

Síndromes II - Yin 

Domingo Diagnóstico 

Síndromes II - Yang 

Diagnóstico 

Síndromes II - Yang 

 

2ª Etapa 
Módulo Manhã Tarde 

 

7 

 

Sábado Avaliação 1º semestre  

 

Biossegurança 

Domingo Técnicas de Agulhamento Técnicas de Agulhamento 

 

8 

 

Sábado Técnica de Tratamento 

Acupuntura auricular 

Técnica de Tratamento 

Acupuntura auricular 

Domingo Técnica de Tratamento 

Acupuntura auricular 

Técnica de Tratamento 

Acupuntura auricular 

 

9 

Sábado Introdução à localização de Pontos Localização e funções dos pontos I 

Pontos do Pulmão e Intestino Grosso  

Domingo Localização e funções dos pontos I 

Pontos do Estômago  

Localização e funções dos pontos I  

Pontos do Baço e técnicas de manipulação  

 

10 

 

Sábado Localização e funções dos pontos II 

Coração e Intestino Delgado 

Localização e funções dos pontos II 

Pontos da Bexiga 

Domingo Localização e funções dos pontos II 

Pontos do Rim 

Técnicas básicas de agulhamento II 

Inserção, tonificação e dispersão 

 

11 

Sábado Localização e funções dos pontos III 

Pericárdio e Triplo Aquecedor 

Localização e funções dos pontos III 

Vesícula Biliar e Fígado 

Domingo Localização e funções dos pontos III 

Vaso Governador e Vaso Concepção 

Localização e funções dos pontos III 

Pontos extras 

 

12 

Sábado Localização de pontos 

 

Técnica de Tratamento 

Grupos específicos de pontos 

Domingo Técnica de Tratamento 

Combinações de pontos 

Técnica de Tratamento 

San Zhen Liao Fa/ Técnica das 3 agulhas 
 

 

Material para estudo à distância com posterior avaliação presencial: 
  

Conceitos básicos de anatomia e fisiologia Didática do Ensino Superior 
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3ª Etapa 
Módulo Manhã Tarde 

 

13 

Sábado Avaliação 2º semestre Metodologia da Pesquisa 

 

Domingo Diagnóstico 

Aprofundamento 

Diagnóstico 

Aprofundamento 

 

14 

 

Sábado Instrumentos auxiliares 

Uso, indicações, técnicas: Moxabustão, Gua Sha e Ventosa 

Instrumentos auxiliares 

Uso, indicações, técnicas: Moxabustão, Gua Sha e Ventosa 

Domingo Instrumentos auxiliares 

Uso, indicações, técnicas: Moxabustão, Gua Sha e Ventosa 

Instrumentos auxiliares 

Uso, indicações, técnicas: Moxabustão, Gua Sha e Ventosa 

 

15 

 

Sábado Técnica de Tratamento 

Utilização do conceito de bipolaridade 

Técnica de Tratamento 

Canais Extraordinários 

Domingo Técnica de Tratamento 

Canais Distintos 

Técnica de Tratamento 

Canais Tendino Musculares 

 

16 

 

Sábado Técnica de Tratamento 

Artes Corporais Chinesas 

Técnica de Tratamento 

Terapias Manuais Orientais 

Domingo Técnica de Tratamento 

Fitoterapia Tradicional Chinesa 

Técnica de Tratamento 

Fitoterapia Tradicional Chinesa 

 

17 

Sábado Neurofisiologia 

Visão ocidental e relação com a oriental 

Instrumentos auxiliares 

Laserpuntura: Uso, indicações, técnicas 

Domingo Instrumentos auxiliares 

Eletroacupuntura: Uso, indicações, técnicas 

Instrumentos auxiliares 

Ryodoraku: Uso, indicações, técnicas 

 

18 

Sábado Neuroanatomia 

Visão ocidental e relação com a oriental 

Técnica de Tratamento 

Acupuntura Craniana Chinesa 

Domingo Técnica de Tratamento 

Acupuntura Craniana Japonesa 

Técnica de Tratamento 

Acupuntura Craniana 
 

4ª Etapa 
Módulo Manhã Tarde 

 

19 

Sábado Avaliação 3º semestre Técnica de Tratamento 

Koryo Sooji Chim 

Domingo Técnica de Tratamento 

Koryo Sooji Chim 

Técnica de Tratamento 

Koryo Sooji Chim 

 

20 

 

Sábado Psicologia Aplicada 

Visão Ocidental e Oriental 

Psicologia Aplicada 

Visão Ocidental e Oriental 

Domingo Acupuntura Aplicada 

Doenças psicobiológicas 

Acupuntura Aplicada 

Doenças psicobiológicas 

 

21 

Sábado Acupuntura aplicada – Ortopedia 

 

Acupuntura aplicada – Ortopedia 

 

Domingo Acupuntura aplicada – Ortopedia 

 

Prática em Acupuntura 

Discussão de casos Clínicos 

 

22 

Sábado Acupuntura aplicada – Reumatologia 

 

Acupuntura aplicada – Reumatologia 

 

Domingo Acupuntura aplicada – Reumatologia 

 

Prática em Acupuntura 

Discussão de casos Clínicos 

 

23 

Sábado Acupuntura Aplicada – Miscelânea 

 

Acupuntura Aplicada – Miscelânea 

 

Domingo Acupuntura Aplicada – Miscelânea 

 

Prática em Acupuntura 

Discussão de casos Clínicos 

 

24 

Sábado Avaliação final Avaliação final 

   

 

  Apresentação de Monografia (opcional)  

    
    

 

*      Obrigatório para todos os alunos. Datas fixadas antecipadamente. 

***  Módulo extra de revisão. Obrigatório, porém dispensável para graduados. 

#      Módulos abertos oferecidos a não alunos também. 
 

Cronograma de base. Pode sofrer alterações em sua ordem de acordo com disponibilidade de professores ou a critério da Direção. 
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