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Como Diretor Geral da Faculdade EBRAMEC tenho uma enorme alegria e honra de anunciar que junto 

às celebrações dos 20 anos conseguimos um passo muito importante para a promoção da Medicina Chinesa no 
Brasil. 

É com grande orgulho que anuncio a autorização junto ao Ministério da Educação de 3 graduações na 
área da Medicina Chinesa: Acupuntura, Fitoterapia e Massoterapia. 

Desde 2001 com o início da instituição em um espaço não maior que 20m2, comentava que imaginava e 
desejava ver as graduações em nossa área e desde lá, mesmo com uma distância gigantesca a percorrer sempre 
busquei por melhorias, por ampliações, por ajustes e por correções, para que esse sonho se tornasse cada dia um 
pouco mais próximo. Em 2013 iniciamos o pedido junto ao MEC para sermos uma Faculdade, uma verdadeira 
Instituição de Ensino Superior, o que ocorreu em julho de 2016 com cursos diferentes até pela impossibilidade 
de solicitar nossos objetivos. Avaliamos as possibilidades ajustamos as estratégias e seguimos em frente. 

Durante anos lutamos para conquistar junto ao MEC ao menos a possibilidade de solicitar a abertura do 
pedido de autorização para esses cursos o que ocorreu apenas em 2018 (Massoterapia) e 2019 (Acupuntura e 
Fitoterapia). Até então não podíamos nem pedir para que a instituição fosse avaliada para verificar a chance ou 
não de ofertar o curso era possível. 

No início de 2020 veio a pandemia e muita coisa mudou, assim como os processos ficaram parados, 
avaliações de autorização de cursos foram suspensas, mas não desistimos, seguimos com as preparações. 
Finalmente em 2021, tivemos as tão esperadas visitas para avaliação de autorização dos cursos e após meses de 
espera obtivemos as respostas e as aprovações com a devidas publicações no diário oficial, com conceitos 
elevados para cursos novos. 

Obviamente a Faculdade EBRAMEC reconhece e destaca o trabalho de valoroso de grandes nomes e 
instituições que vieram antes e que lutaram e ainda lutam muito pela promoção, atuação, ensino e 
regulamentação da Medicina Chinesa, profissionais que combateram e foram perseguidos por instituições 
poderosas e mesmo assim seguiram em frente. 

Destaco aqui três instituições que já fizeram esse difícil percurso, bem antes de nós, de converterem-se 
de escolas de terapias para Instituições de Ensino Superior, e que obviamente devem ter seu trabalho 
reconhecido por toda a classe: INCISA-IMAM (MG), IBRATE (PR), CIEPH (SC). 

Destaco aqui os nomes de algumas pessoas (adianto que podem escapar alguns e peço desculpas) que de 
certa forma também foram inspiração para a busca do crescimento pessoal e institucional, cada qual por 
diferentes motivos e em diferentes momentos, alguns tive mais contato outros menos (em ordem alfabética):  
Afonso Henrique Soares, Duk Ki Kim, Edson Toyoji Murasaki, Evaldo Martins Leite, Hirashi Kaneshiro, Jean 
Luis de Souza, Marcelo Fabián Oliva, Nelson José Rosemann de Oliveira, Odair Sabioni, Paulo Noleto, 
Romana Souza Franco, Sohaku Bastos, Wu Tou Kwang,  

Sem as importantíssimas e valiosíssimas contribuições de cada um dos grandes nomes que vieram antes, 
a história da Medicina Chinesa no Brasil certamente não estaria escrita como está. 

Para 2022 a Faculdade EBRAMEC abre as portas para todos os interessados em realizar um estudo de 
graduação na grande área da Medicina Chinesa, possibilitando que siga para pós-graduações, mestrado, 
doutorado, e assim possamos ampliar ainda mais esse conhecimento tradicional e promover os benefícios 
terapêuticos para mais pessoas. 

As graduações são um passo importante, não são o final de uma jornada. 
Lutemos pela Regulamentação de nossa Profissão. 
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